
PR\718144ET.doc PE404.735v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2006/0304(COD)

14.4.2008

***II
SOOVITUSE PROJEKT TEISELE 
LUGEMISELE
Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada 
lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise 
süsteemi
(5058/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0304(COD))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Peter Liese



PE404.735v01-00 2/43 PR\718144ET.doc

ET

PR_COD_2am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud tekst 
paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti puhul muuta 
olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Välja jäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi
(5058/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0304(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (5058/2008 – C6-0000/2008);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0818) suhtes;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2008),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

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

Muudatusettepanek 1

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Parlament võttis 2007. 
aasta veebruaris vastu resolutsiooni 
kliimamuutuse kohta, milles ta viitas 
eesmärgile piirata keskmist globaalse 
temperatuuri tõusu 2 °C-ni üle 
industriaalühiskonna eelse taseme, 
nõudis tungivalt, et Euroopa Liit säilitaks 
juhtrolli läbirääkimistel, pidades silmas 
kliimamuutuse rahvusvahelist 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 13.11.2007, P6_TA(2007)0505.
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raamistikku pärast 2012. aastat, ja 
säilitaks kõrge ambitsioonide taseme 
tulevastes aruteludes rahvusvaheliste 
partneritega, samuti rõhutas vajadust 
kohustuda vähendama üldiselt kõigis 
tööstusriikides 2020. aastaks heitkoguseid 
30% võrra 1990. aasta heitkoguste 
tasemega võrreldes, et saavutada 2050. 
aastaks vähendamine suurusjärgus 60–
80%.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi seisukoht kliimamuutuse küsimuses peaks kajastuma direktiivi 
põhjendustes.

Muudatusettepanek 2

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(10 a) Õhusõidukite põhjustatud 
heitkoguste vähendamisele kaasa 
aitamiseks peaks komisjon tegema 2009. 
aastaks teostatavusuuringu 
õhusõidukimootoritele heitkoguste 
normide kehtestamise võimalikkuse 
kohta.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 2)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 2).
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Muudatusettepanek 3

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(11 a) Peale majanduslike vahendite on 
tehnoloogilistel ja talitluslikel parandustel 
märkimisväärne heitkoguste vähendamise 
potentsiaal, mida tuleks praegu 
varasemaga võrreldes rohkem edendada.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 3)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 3).

Muudatusettepanek 4

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 11 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(11 b) Ainuüksi lennuliikluse tõhusama 
korralduse abil oleks võimalik vähendada 
kütusekulu kuni 12% ja seeläbi aidata 
kaasa süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamisele. Seega tuleks projektid 
„ühtne Euroopa taevas” ja SESAR viia 
ellu võimalikult kiiresti ja tõhusalt. On 
eelkõige liikmesriikide ning ühenduse 
ülesanne kehtestada asjaomaste 
õhuruumi kasutajatega tihedalt 
konsulteerides viivitamatult ja otsustavalt 
funktsionaalsed õhuruumiosad, 
paindlikud õhuruumiosad ja paindlik 
õhuruumi kasutamine. Selles suhtes 
tuleks toetada ELi ja Ameerika 
Ühendriikide Föderaalse Lennuameti 
vahel kokku lepitud algatust AIRE 
(Atlandi koostalitlusvõime algatus 
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heitkoguste vähendamiseks).

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 4)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 4).

Muudatusettepanek 5

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 11 c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(11 c) Teadusuuringud ja tehnoloogia on 
innovatsiooni ja lennunduse heitkoguste 
edasise vähendamise võti. Õhusõiduki- ja 
mootoritootjatelt ning kütusetootjatelt 
nõutakse tungivalt, et nad teeksid oma 
vastavates valdkondades teadusuuringuid 
ja rakendaksid muudatusi, mis aitavad 
oluliselt kaasa lennunduse kliimamõju 
vähendamisele. Ühendus peaks jätkuvalt 
toetama teadusuuringute seitsmendas 
raamprogrammis (FP7) alustatud ühist 
tehnoloogiaalgatust „Puhas taevas”, mille 
eesmärk on vähendada märkimisväärselt 
lennunduse mõju keskkonnale. Ühendus 
peaks jätkuvalt pakkuma kindlat toetust 
ACARE (Euroopa lennundusalaste 
teadusuuringute nõuandekomisjon) tööle 
ja eriti selle strateegiliste teadusuuringute 
programmile (SRA), milles seatakse 
lennundustööstusele eesmärgiks 
vähendada 2020. aastaks süsinikdioksiidi 
heitkoguseid sõitjakilomeetri kohta 50 % 
ja lämmastikoksiidi heitkoguseid 80 %.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 5)
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Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 5).

Muudatusettepanek 6

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 11 d (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(11 d) Toetused lennujaamadele tekitavad 
mõningatel juhtudel kasvuhoonegaaside 
heitkoguste osas vale motivatsiooni. 
Seetõttu peab komisjon täielikult järgima 
kehtivat konkurentsiõigust.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 6)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 6). See oli kompromissmuudatusettepanek, mis asendas raportööri 
esitatud tunduvalt jõulisemat muudatusettepanekut. 

Muudatusettepanek 7

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(13 a) Lennujaamadele ja õhusõiduki 
käitajatele tuleb tagada võrdsed 
võimalused. Seepärast tuleks nii Euroopa 
Liitu saabuvad ja liidust väljuvad 
rahvusvahelised lennud kui ka Euroopa 
Liidu sisesed lennud algusest peale 
ühenduse süsteemi kaasata.

Or. en
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(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 8)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 8). Siselendude ja rahvusvaheliste lendude sama algusaja mõtet tuleks 
rõhutada, kuna see on oluline Euroopa Parlamendi ja nõukogu prioriteet.

Muudatusettepanek 8

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14) Alates 2012. aastast tuleks hõlmata 
kõigi ühenduse lennuväljadelt väljuvate ja 
neisse saabuvate lendude heitkogused. 
Seega võib ühenduse süsteem olla 
eeskujuks heitkogustega kauplemise 
ülemaailmsele kasutamisele. Kui kolmas 
riik võtab meetmed ühendusse saabuvate 
lendude kliimamõju vähendamiseks, 
peaks komisjon pärast kõnealuse riigiga 
konsulteerimist kaaluma olemasolevaid 
võimalusi ühenduse süsteemi ja selle riigi 
meetmete optimaalse koostoime 
tagamiseks.

(14) Alates 2011. aastast tuleks hõlmata 
kõigi ühenduse lennuväljadelt väljuvate ja 
neisse saabuvate lendude heitkogused. 
Kliimamuutus on ülemaailmne nähtus, 
mis nõuab ülemaailmseid lahendusi. 
Ühendus peab kõnealust direktiivi 
oluliseks esimeseks sammuks. ELi 
mittekuuluvad osapooled on kutsutud 
osalema arutelus oma ideedega, et 
kõnealust poliitilist vahendit edasi 
arendada. Kolmandate osapoolte 
arvamustega arvestamiseks peaks 
komisjon olema käesoleva direktiivi 
rakendamise eel ja ajal nendega alalises 
kontaktis. Esimene samm ülemaailmse 
kokkuleppe suunas oleks ühe või enama 
kahepoolse kokkuleppe sõlmimine ühe või 
enama kolmanda osapoolega. Kui 
Euroopa Liit lepib kolmanda osapoolega 
kokku ühises süsteemis, millel on 
keskkonna jaoks vähemalt sama 
positiivsed mõjud kui käesoleval 
direktiivil, võib komisjon esitada direktiivi 
muudatusettepaneku. Igal juhul võib 
komisjon teha ettepaneku, et 
kolmandatest riikidest saabuvad lennud 
jääksid süsteemist välja, kui kolmas riik 
on kehtestanud süsteemi, mis toob 
keskkonnale vähemalt samasugust kasu 
kui käesolev direktiiv.

Or. en
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Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanekud 64, 71 ja 9). Tuleks selgitada rohkem, kui seda tehakse ühises 
seisukohas, et Euroopa ei taha nõuda konkreetse süsteemi kehtestamist, vaid soovib 
probleemile lahendust. Arengud Ameerika Ühendriikides (Lieberman-Warneri õigusakt) ja 
kõigi presidendikandidaatide avaldused) näitavad, et kahepoolne kokkulepe ELi ja Ameerika 
Ühendriikide vahel on reaalselt võimalik. 

Muudatusettepanek 9

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 
mõjuga tegeleda niipalju kui võimalik. 
Lennuliiklust korraldavad ametiasutused 
peaksid rakendama lennutrajektooride 
muutmise abil tõhusaid meetmeid, et 
vältida kondensjälgede 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 kondensjälgede ja kiudpilvede 
moodustumise alaseid teadusuuringuid, 
sealhulgas ka tõhusaid 
leevendusmeetmeid (näiteks kütus, 
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mootorid, lennuliikluse korraldamine), 
mis ei lähe vastuollu muude 
keskkonnaalaste eesmärkidega. Kuni 
komisjon ei ole teinud ettepanekuid 
muude õigusaktide osas, mis 
keskenduksid konkreetselt 
lämmastikoksiidi heitkoguste probleemile 
lennunduses, tuleks iga tonni keskkonda 
heidetud süsinikdioksiidi suhtes 
kohaldada mingit koefitsienti.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 10 ja 65)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanekud 10, 65 ja 9). Asjakohane tegelemine lennunduse kõigi kliimamõjudega 
on Euroopa Parlamendi jaoks oluline küsimus.

Muudatusettepanek 10

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(17 a) Hoolimata asjaolust, et õhusõiduki 
käitajatel on raske minna üle 
alternatiivsetele (taastuvatele) 
energiaallikatele, tuleb lennundussektoris 
siiski saavutada tunduv heitkoguste 
vähendamine, mis on kooskõlas ELi 
üldise vähendamiseesmärgiga 20 kuni 
30% võrreldes 1990. aasta tasemetega. 
Igaks kohustusperioodiks ühenduse 
süsteemis, kuhu lennundus lisatakse, 
tuleks sõltuvalt lennunduse jaoks 
kõnealusel kohustusperioodil kasutatavast 
võrdlusperioodist kehtestada lennunduse 
eesmärk keskmiste jõupingutuste alusel, 
mida nõutakse kõikidelt teistelt paiksete 
saasteallikatega sektoritelt kõikides 
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liikmesriikides.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 13)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 13).

Muudatusettepanek 11

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 

(19) Lennundusel on oma osa inimtegevuse 
põhjustatud üldises kliimamuutuses. 
Saastekvootide enampakkumise tulusid 
tuleks kasutada kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks ja 
kliimamuutuse mõjudega kohanemiseks
ELis ja kolmandates riikides, eelkõige 
arengumaades, ning leevendamis- (eriti 
lennundussektoris) ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks. Et 
vähendada mõnevõrra kodanike 
koormust, tuleks enampakkumise tulusid 
kasutada ka keskkonnasõbralike 
transpordiliikide, näiteks raudtee- ja 
bussitranspordi suhtes kohaldatavate 
maksude ja tasude alandamiseks. Samuti
tuleks neid kasutada, et katta 
liikmesriikide põhjendatud kulusid, mis 
on seotud käesoleva direktiivi 
haldamisega. Liikmesriigid võivad 
kasutada tulusid ka selleks, et leevendada 
või isegi kõrvaldada seoses käesoleva 
direktiivi rakendamisega kõige 
äärepoolsemate piirkondade jaoks 
tekkivaid mis tahes probleeme 
juurdepääsu ja konkurentsivõimega ning 
avalike teenuste osutamise kohustusega 
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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.

seotud probleeme. Liikmesriigid peaksid 
teavitama komisjoni selles suhtes võetud 
meetmetest.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 14)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 14). Euroopa Parlamendi väga oluline seisukoht on see, et 
enampakkumise tulusid tuleks kasutada selle direktiivi eesmärkidega seotud otstarbel, st 
kasvuhoonegaaside vähendamiseks. Poliitiliselt oleks väga oluline panna inimesed mõistma, 
et me mitte ainult ei suurenda kulusid, vaid vähendame neid keskkonnasõbraliku transpordi 
osas ja investeerime teadustegevusse ning tehnoloogiasse.

Muudatusettepanek 12

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 21

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(21) Süsteemi kulutasuvuse 
suurendamiseks peaksid õhusõiduki 
käitajad olema võimelised kasutama 
projektitegevusest tulenevaid tõendatud 
heitkoguste vähendamisi (THV) ja 
heitkoguste vähendamise ühikuid (HVÜ), 
et täita kohustust tagastada saastekvoote 
ühtlustatud piirini. THVde ja HVÜde 
kasutamine peaks olema kooskõlas 
kauplemissüsteemis kasutamise 
kriteeriumidega, mis on sätestatud 
käesolevas direktiivis.

(21) Süsteemi kulutasuvuse 
suurendamiseks peaksid õhusõiduki 
käitajad olema võimelised kasutama 
heitkogustega kauplemise süsteemi teiste 
sektorite käitistele väljastatud 
saastekvoote, projektitegevustest 
tulenevaid tõendatud heitkoguste 
vähendamisi (THV) ja heitkoguste 
vähendamise ühikuid (HVÜ), et täita 
kohustust tagastada saastekvoote 
ühtlustatud piirini. THVde ja HVÜde 
kasutamine peaks olema kooskõlas 
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kauplemissüsteemis kasutamise 
kriteeriumidega, mis on sätestatud 
käesolevas direktiivis.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 15)

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanekule 15.

Muudatusettepanek 13

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(21 a) Praeguse heitkogustega 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 süsinikulekke oht. Et hoida ära 
energiamahuka tööstuse, näiteks 
tsemendi-, lubjakivi- ja terasetööstuse 
süsinikuleket, kaalub komisjon erinevaid 
valikuvõimalusi, nagu valdkondlikud 
eesmärgid või piirimaksude 
kohandamine, ja avaldab enne 2008. 
aasta lõppu aruande selle kohta, kuidas 
küsimust tuleks käsitleda.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 16)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 16). Komisjon kuulutas oma 2008. aasta jaanuari ettepanekus 
heitkogustega kauplemise süsteemi üldise läbivaatamise kohta 2011. aastaks välja uuringu ja 
ettepaneku energiamahuka tööstuse süsinukulekke ärahoidmiseks. Parema 
investeerimiskindluse tagamiseks on vaja esitada analüüs ja vastav ettepanek võimalikult 
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kiireti.

Muudatusettepanek 14

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 23 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(23 a) Õhusõiduki käitajate võrdse 
kohtlemise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid järgima nende vastutusalas 
olevate õhusõiduki käitajate haldamisel 
ühtlustatud reegleid kooskõlas komisjoni 
poolt väljatöötatavate konkreetsete 
suunistega.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 17)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 17).

Muudatusettepanek 15

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt o (Direktiiv 2003/87/EÜ)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

o) „õhusõiduki käitaja” – isik, kes käitab 
õhusõidukit ajal, mil see sooritab I lisas 
nimetatud lennutegevust, või juhul, kui 
nimetatud isik ei ole teada või on 
õhusõiduki omaniku poolt tuvastamata,
õhusõiduki omanik; 

o) „õhusõiduki käitaja” – isik või ICAO 
koodi abil tuvastatav organisatsioon, kes 
käitab õhusõidukit ajal, mil see sooritab I 
lisas nimetatud lennutegevust, või juhul, 
kui ICAO kood ei ole teada, lennuettevõtja
sertifikaadi (AOC) omanik või õhusõiduki 
omanik. See nõuab ühtlustatud sätet 
liikmesriikide riiklikes õhusõidukite 
registrites, et võimaluse korral oleks alati 
võimalik tuvastada õhusõiduki käitajat, 
samuti omanikku, nagu näeb ette 
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mobiilsete seadmetega seotud 
rahvusvaheliste huvide Kaplinna 
konventsioon;

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 21)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 21).

Muudatusettepanek 16

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% varasemate lennunduse 
heitkoguste summast, mis on korrutatud 
kahega.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanekud 61 ja 24).

Muudatusettepanek 17

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3c – lõige 2
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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 iga-aastaselt 
eraldatavate saastekvootide kogust 
vähendatakse lineaarselt lõikes 1 
kehtestatud määrast. Kogust 
vähendatakse lineaarselt 1,5% aastas. 
Seda lineaarse vähendamise määra 
suurendatakse, kui 2012. aasta järgse 
süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgiks 
valitakse rahvusvahelise kokkuleppe 
raames 30% 1990. aastaga võrreldes.

Or. en

Selgitus

In the first reading the Parliament adopted an Amendment asking for a review of the cap after 
2012 in line with a 20% or 30% target for 2020. The rapporteur thinks it is necessary to 
specify the cap for the post-2012 period after the presentation of the Commission proposal on 
ETS in January 2008. Strict implementation of the Parliament's wording would be a 
tremendous decrease of the cap for the airline sector because it has doubled its emissions 
since 1990. A more realistic approach seems to be a reduction of the cap according to the 
annual reduction proposed by the Commission in its proposal from January. This would mean 
1.74% each year. As expressed in the explanatory statement the rapporteur proposes a more 
moderate target to address the criticism raised after the presentation of the Commission 
proposal from January. According to the rapporteur's opinion the level of amibition in the 
proposal on effort sharing should be increased.

Muudatusettepanek 18

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. en
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(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 74)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 74). Enampakkumise suurem protsent on vajalik konkurentsi 
moonutamise ärahoidmiseks. Kuigi on suur edasiminek, et saastekvoote ei jagata riiklike 
saastekvootide eraldamise kavade alusel, vaid võrdlusaluste kohaselt, on iga võrdlusalus 
teatud ärimudelite seisukohalt soodsam kui teiste ärimudelite seisukohalt. Kõrgem 
enampakkumise protsent võiks seda mõju tasakaalustada. Enampakkumise kõrgem protsent 
on vajalik ka erakorraliste kasumite vältimiseks ja keskkonnasõbralike transpordisüsteemide 
maksude alandamise võimaldamiseks.

Muudatusettepanek 19

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. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 75 ja 87)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanekud 75 ja 87). Enampakkumise suurem protsent on vajalik konkurentsi 
moonutamise ärahoidmiseks. Kuigi on suur edasiminek, et saastekvoote ei jagata riiklike 
saastekvootide eraldamise kavade alusel, vaid võrdlusaluste kohaselt, on iga võrdlusalus 
teatud ärimudelite seisukohalt soodsam kui teiste ärimudelite seisukohalt. Kõrgem 
enampakkumise protsent võiks seda mõju tasakaalustada. Enampakkumise kõrgem protsent 
on vajalik ka erakorraliste kasumite vältimiseks ja keskkonnasõbralike transpordisüsteemide 
maksude alandamise võimaldamiseks.
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Muudatusettepanek 20

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

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid otsustavad selle üle, 
kuidas kasutada saastekvootide 
enampakkumisest saadud tulu. Seda tulu 
tuleks kasutada võitlemiseks 
kliimamuutusega ELis ja kolmandates 
riikides ning käesolevast direktiivist 
tulenevate haldava liikmesriigi kulude 
katmiseks.

4. Saastekvootide enampakkumisest 
saadud tulu kasutatakse
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks ja kliimamuutuse
mõjudega kohanemiseks ELis ja 
kolmandates riikides, eelkõige 
arengumaades, ning leevendamis- (eriti 
lennundussektoris) ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks. Et 
vähendada mõnevõrra kodanike 
koormust, kasutatakse enampakkumise 
tulusid ka kliimasõbralike 
transpordiliikide, näiteks raudtee- ja 
bussitranspordi suhtes kohaldatavate 
maksude ja tasude alandamiseks. Samuti 
võib neid kasutada, et katta liikmesriikide 
põhjendatud kulusid, mis on seotud 
käesoleva direktiivi haldamisega. 
Liikmesriigid võivad kasutada tulusid ka 
selleks, et leevendada või isegi kõrvaldada 
seoses käesoleva direktiivi rakendamisega 
äärepoolseimate piirkondade jaoks 
tekkivaid mis tahes probleeme 
juurdepääsu ja konkurentsivõimega ning 
avalike teenuste osutamise kohustusega 
seotud probleeme. Liikmesriigid 
teavitavad komisjoni käesoleva lõike 
kohaselt võetud meetmetest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi väga oluline seisukoht on see, et enampakkumise tulusid tuleks kasutada 
selle direktiivi eesmärkidega seotud otstarbel, st kasvuhoonegaaside vähendamiseks.
Poliitiliselt oleks väga oluline panna inimesed mõistma, et me mitte ainult ei suurenda 
kulusid, vaid vähendame neid keskkonnasõbraliku transpordi osas ja investeerime 
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teadustegevusse ning tehnoloogiasse.

Muudatusettepanek 21

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3e – lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5. 2012. aasta 28. veebruariks ja iga 
järgneva aasta 28. veebruariks annab 
haldava liikmesriigi pädev asutus igale 
õhusõiduki käitajale välja sellele 
õhusõiduki käitajale käesoleva artikli või 
artikli 3f kohaselt asjaomasel aastal 
eraldatava saastekvootide arvu.

5. 2011. aasta 28. veebruariks ja iga 
järgneva aasta 28. veebruariks annab 
haldava liikmesriigi pädev asutus igale 
õhusõiduki käitajale välja sellele 
õhusõiduki käitajale käesoleva artikli või 
artikli 3f kohaselt asjaomasel aastal 
eraldatava saastekvootide arvu.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek. Keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon soovitas aastat 2010. Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piiramise kiireloomulisus on nüüd veelgi ilmsem kui esimese lugemise ajal. 

Muudatusettepanek 22

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3e – lõige 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5 a. Mitme lennuettevõtja ühinemise või 
ettevõtete ülevõtmise puhul teatud 
ajavahemiku jooksul jäävad neile 
eraldatud või nende poolt omandatud 
kvoodid uuele üksusele. Kui 
lennuettevõtja lõpetab tegevuse, paneb 
asjaomane liikmesriik vastavad 
saastekvoodid kvootide järelturule. 
Järgmise aasta alguses pannakse 
allesjäänud saastekvootide osa täies 
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mahus enampakkumisele, võttes arvesse 
lubatud saastekvootide vähendamise 
üldist määra.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 34)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 34).

Muudatusettepanek 23

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3e – lõige 5 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5 b. Ajavahemikus 2011–2012 omandatud 
kogemuste põhjal esitab komisjon 
ettepaneku heitmelubade kvoodi kohta, 
mida lennundussektoril on õigus osta 
laialdasemate heitmeloasüsteemide 
järelturul.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 35)

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanekule 35.

Muudatusettepanek 24

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1a
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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 vastavalt III peatükile 
väljastatud saastekvoote,
projektitegevustest tulenevaid THVsid ja 
HVÜsid teatava protsendini
saastekvootide arvust, mille käitaja peab 
vastavalt artikli 12 lõikele 2a tagastama;
see protsent on liikmesriikide poolt lõikele 
1 vastaval ajavahemikul THVde ja 
HVÜde kasutamiseks kindlaksmääratud 
protsentide keskmine. Komisjon avaldab 
kõnealuse protsendi vähemalt kuus kuud 
enne iga artikli 11 lõikes 2 osutatud 
ajavahemiku algust. Lennundustegevusega 
seoses kasutatavate THVde ja HVÜde 
protsent vaadatakse heitkogustega 
kauplemise süsteemi läbivaatamise käigus 
läbi paralleelselt nende kasutusega teistes 
sektorites.

Järgnevatel ajavahemikel määratakse 
protsent kindlaks kooskõlas 
projektitegevusest tulenevate THVde ja 
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.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 25

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b
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 heitkoguseid 
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. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 41)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 41).

Muudatusettepanek 26

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

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2a b. Igal aastal peavad õhusõiduki 
käitajad, kes lõike 2a tähenduses soovivad 
tagastada muid kui lennunduse 
saastekvoote, esitama haldavale 
liikmesriigile tõendatud andmed 
kõnealusel kalendriaastal sooritatud I 
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lisas loetletud lennutegevuste 
tonnkilomeetrite kohta.
2a c. Vastavalt artikli 3 sätetele esitatavate 
andmete alusel määrab komisjon kindlaks 
kõigi õhusõiduki käitajate säästlikkuse 
näitaja, mis saadakse õhusõiduki käitajate 
heitkoguste üldkoguse jagamisel 
tonnkilomeetrite arvuga. Tuginedes 
nimetatud säästlikkuse näitajale esimese 
aasta kohta, mille kohta on olemas 
andmed, avaldab komisjon säästlikkuse 
näitaja sihtväärtuse 2010., 2015. ja 2020. 
aastaks, lähtuvalt heitkoguste 
vähendamisest 3,5% aastas tulu 
tonnkilomeetri kohta, milles arvestatakse 
vabatahtlikult seatud eesmärki muuta 
õhusõidukid 2020. aastani igal aastal 
3,5 % võrra kütusesäästlikumaks.
2a d. Õhusõiduki käitajad, kelle 
säästlikkuse näitaja konkreetsel aastal 
ületab komisjoni poolt selleks aastaks 
sihtmärgiks seatud väärtuse, peavad 
vastavalt lõike 2 a sätetele tagastama 
ainult lennunduse saastekvoote.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 42)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 42). Väga oluline on tagada see, et süsteemi mõju ei piirduks vaid 
sellega, et raha kantakse lennundussektorist muudesse sektoritesse, vaid et lennundussektori 
heitkogused tõepoolest väheneksid ja tõhusus paraneks.

Muudatusettepanek 27

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

2a e. Pidades silmas õhusõiduki käitajate 
lubadust suurendada lennukimootorite 
tõhusust 2020. aastaks 50% võrra, 
teavitab komisjon 2010. ja 2015. aastal 
Euroopa Parlamenti edasiminekust 
nimetatud sihtmärgi saavutamise suunas.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 42)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 42). Väga oluline on tagada see, et süsteemi mõju ei piirduks vaid 
sellega, et raha kantakse lennundussektorist muudesse sektoritesse, vaid et lennundussektori 
heitkogused tõepoolest väheneksid ja tõhusus paraneks.

Muudatusettepanek 28

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

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2a f. Niipea kui on olemas piisavalt 
teaduslikke tõendeid, tehakse ettepanek 
asjakohase koefitsiendi kasutuselevõtuks, 
et võtta arvesse lennutegevuse 
põhjustatud kiudpilvede mõju.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 44)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 44). Teaduslikud tõendid ei võimalda praegu heitkogustega kauplemise 
süsteemis kiudpilvedega arvestada, aga niipea, kui teadus teeb edusamme, võetakse 
kiudpilvede mõju arvesse. 
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Muudatusettepanek 29

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 18a – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Õhusõiduki käitajate võrdse 
kohtlemise tagamiseks võtab komisjon 
vastu konkreetsed suunised, millega 
ühtlustatakse õhusõiduki käitajate 
haldamine haldavates liikmesriikides.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 45)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 45).

Muudatusettepanek 30

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 18b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Selleks et täita oma kohustusi, mis on ette 
nähtud artikli 3c lõikega 4 ja artikliga 18a, 
võib komisjon paluda Eurocontroli abi ja 
võib sõlmida sel eesmärgil nimetatud 
organisatsiooniga asjakohaseid lepinguid.

Selleks et täita oma kohustusi, mis on ette 
nähtud artikli 3c lõikega 4 ja artikliga 18a, 
võib komisjon paluda Eurocontroli abi ja 
määrab neutraalse organisatsiooni, 
millele lennuettevõtjad edastavad andmed 
otse.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 46)
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Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 46).

Muudatusettepanek 31

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 25a 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui kolmas riik võtab asjaomasest 
riigist väljuvate ja ühenduses maanduvate 
lendude kliimamõju vähendamiseks 
meetmeid, kaalub komisjon pärast 
nimetatud kolmanda riigi ja 
liikmesriikidega konsulteerimist artikli 23 
lõikes 1 osutatud komitees olemasolevaid 
võimalusi, et tagada optimaalne 
koostoime ühenduse süsteemi ja 
kolmandate riikide meetmete vahel.

1. Ühendus ja tema liikmesriigid 
tegutsevad jätkuvalt selle nimel, et 
saavutada lennundusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ülemaailmseid meetmeid 
käsitlev kokkulepe. Esimese sammuna 
selle ülemaailmse kokkuleppe suunas 
oleks kasulik sõlmida lennunduse 
heitkogustega kauplemise ühist süsteemi 
käsitlevad kahepoolsed kokkulepped ELi 
ja kolmandate riikide või kolmandate 
riikide rühmade vahel. Komisjon on 
kolmandate osapooltega alalises kontaktis 
käesoleva direktiivi rakendamise eel ja 
ajal. Kui Euroopa Liit lepib kolmanda 
osapoolega kokku ühises süsteemis või 
kui selliste kokkulepete valguses 
saavutatakse ülemaailmse süsteemi 
kokkulepe, kaalub komisjon, kas seda 
direktiivi on vaja muuta selles osas, mis 
puudutab õhusõiduki käitajaid.

Vajaduse korral võib komisjon võtta vastu 
vajalikud muudatused, et näha ette 
asjaomasest kolmandast riigist saabuvate 
lendude väljaarvamise I lisas nimetatud 
lennutegevuste seast või näha ette I lisas 
nimetatud lennutegevustesse mis tahes 
muude muudatuste tegemine, mida 
nõutakse kooskõlas neljanda lõigu kohase 
kokkuleppega. Meetmed, mille eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, võetakse vastu 
vastavalt artikli 23 lõikes 3 osutatud 

2. Komisjon kaalub igal juhul pärast 
konsulteerimist kolmanda osapoole või 
osapooltega ja liikmesriikidega artikli 23 
lõikes 1 osutatud komitees olemasolevaid 
võimalusi, et tagada eelkõige 
topeltmaksustamise vältimiseks 
optimaalne koostoime ühenduse süsteemi 
ja muu süsteemi vahel, kui kolmas riik 
võtab asjaomasest riigist väljuvate ja 
ühenduses maanduvate suurte lennukite 
kliimamõju vähendamiseks meetmeid.
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kontrolliga regulatiivmenetlusele.
Komisjon võib esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kõik muud 
käesoleva direktiivi muutmise 
ettepanekud.
Samuti võib komisjon vajaduse korral 
vastavalt asutamislepingu artikli 300 
lõikele 1 teha nõukogule ettepanekuid 
alustada läbirääkimisi asjaomase 
kolmanda riigiga lepingu sõlmimiseks.
2. Ühendus ja tema liikmesriigid 
tegutsevad jätkuvalt selle nimel, et 
saavutada lennundusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ülemaailmseid meetmeid 
käsitlev kokkulepe. Sellise kokkuleppe 
saavutamisel kaalub komisjon, kas 
käesoleva direktiivi kohaseid õhusõiduki 
käitajate suhtes kohaldatavaid sätteid on 
vaja muuta.

Or. en

Selgitus

Meie tegevuse lõppeesmärk on ülemaailmse süsteemi kehtestamine. Euroopa Liit peaks 
esimese sammuna leppima kolmandate riikidega kokku ühises süsteemis. Arengud Ameerika 
Ühendriikides näitavad, et see on reaalselt võimalik.

Muudatusettepanek 32

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt –a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

-a) lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Õhusõidukite käitajad võivad oma 
eesmärkide saavutamiseks moodustada 
rühmituse. Kui rühmituse moodustavad 
kaks või enam käitajat, käsitletakse neid 
ühe õhusõidukite käitajana artikli 12 
lõikes 2a c määratletud säästlikkuse 
sihtväärtuste täitmise 



PE404.735v01-00 30/43 PR\718144ET.doc

ET

kindlakstegemiseks.”

Or. en

Muudatusettepanek 33

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4 – sissejuhatus

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Komisjon vaatab 1. juuniks 2015 
seireandmete ja käesoleva direktiivi 
kohaldamisel saadud kogemuste põhjal läbi 
käesoleva direktiivi toimimise seoses I 
lisas nimetatud lennutegevustega ja võib 
vajaduse korral teha ettepanekuid. Eelkõige 
pöörab komisjon tähelepanu järgmisele:

4. Komisjon vaatab 1. juuniks 2013 
seireandmete ja käesoleva direktiivi 
kohaldamisel saadud kogemuste põhjal läbi 
käesoleva direktiivi toimimise seoses I 
lisas nimetatud lennutegevustega ja võib 
vajaduse korral teha Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekuid 
asutamislepingu artikli 251 kohaselt. 
Eelkõige pöörab komisjon tähelepanu 
järgmisele:

Or. en

Selgitus

Läbivaatamine peaks toimuma varem ja võimalikke muudatusi tuleks käsitleda 
kaasotsustamismenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 34

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4 – punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) ühenduse süsteemi mõju 
keskkonnaseisundi paranemisele ja see, 
millises ulatuses tuleks artikli 3c alusel 
õhusõiduki käitajatele eraldatavate 
saastekvootide üldkogust vähendada 

välja jäetud



PR\718144ET.doc 31/43 PE404.735v01-00

ET

kooskõlas ELi üldise heitkoguste 
vähendamise eesmärkidega;

Or. en

Selgitus

Saastekvootide vähendamise ulatus tuleks direktiivis juba praegu kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 35

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) ühenduse süsteemi mõju 
lennundussektorile; 

d) ühenduse süsteemi mõju 
lennundussektorile, eelkõige Euroopa 
lennuettevõtjate ja lennujaamade 
konkurentsivõimele, võrreldes nt
transiitsõlmede väljaarendamisega 
väljaspool Euroopa Liitu ja võimaliku 
süsinikulekkega. Sellega seoses uurib 
komisjon ühtlasi võimalust kaasata 
süsteemi lennud reisija reisi lõpp-punktini 
ja mitte ainult lennud transiitsõlmeni;

Or. en

Selgitus

Läbivaatamise käigus tuleks käsitleda mõju Euroopa lennuettevõtjate ja lennujaamade 
konkurentsivõimele. Kui süsteemi kohaldamine on piiratud ainult Euroopast lähtuvate ja seal 
maanduvate lendudega, annab see konkurentsieelise teatud (nt Aasia suunalistele) 
lennuliikluse transiitkeskustele. See puudutab eelkõige Dubaid. Komisjon peaks uurima, kas 
näiteks Pariisist Shanghaisse suunduva reisija suhtes, kellel on vahemaandumine Araabia 
Ühendemiraatides, ei tuleks kohaldada heitkogustega kauplemise süsteemist tulenevaid 
kohustusi kogu lennu osas ja mitte ainult Pariisist Dubaisse suunduva lennu osas.
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Muudatusettepanek 36

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 30 – lõige 4 – punkt i

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

i) mõju, mis tuleneb ühenduse süsteemile 
erandi kehtestamisest teatavatele 
lendudele, mida teostatakse avaliku 
teenuse osutamise kohustusega seoses 
vastavalt nõukogu 23. juuli 1992. aasta 
määrusele (EMÜ) nr 2408/92 ühenduse 
lennuettevõtjate juurdepääsu kohta 
ühendusesisestele lennuliinidele.*

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – 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.

Alates 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. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 78)
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Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 78). Nõukogu soovitab jätta mõned kõige äärepoolsemate piirkondade 
vahelised lennud süsteemist täielikult välja. See ei ole äärepoolseimate piirkondade jaoks 
arvatavasti piisavalt tulemuslik, kuna hõlmab ainult paari lendu, muutes meie süsteemi samas 
rahvusvaheliselt kergemini rünnatavaks. Seetõttu tundub Euroopa Parlamendi sõnastus 
olevat asjakohasem.

Muudatusettepanek 38

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
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;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 51).

Muudatusettepanek 39

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

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) sõjalisi lende, mida sooritavad 
sõjalennukid, ning tolli ja politsei 

b) sõjalisi lende, mida sooritavad 
sõjalennukid, tolli- ja politseiteenistuste
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tegevusega seotud lende; lende, lende otsimise ja pääste eesmärgil, 
samuti lende meditsiini- ja katastroofiabi 
andmiseks, kaasa arvatud tulekahju 
kustutamiseks asjaomase pädeva asutuse 
volitusel;

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 52)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 52). 

Muudatusettepanek 40

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

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b a) humanitaarlende ÜRO või selle 
tütarorganisatsioonide mandaadi alusel ja 
kiirabilende, kui õhusõiduki käitajale on 
tehtud ülesandeks neid sooritada (näiteks 
ÜRO poolt) või tal on selleks vajalik 
ametlik luba (tema lennuettevõtja 
sertifikaadil on luba sooritada 
kiirabilende);

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 53)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 53).
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Muudatusettepanek 41

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

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) mis tahes lende, mis sooritatakse 
eranditult Chicago konventsiooni II lisas 
kindlaksmääratud visuaallennureeglite 
järgi;

välja jäetud

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 54)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 54).

Muudatusettepanek 42

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

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

g) lende, mida sooritatakse eranditult 
õhusõidukite või nii õhus kui ka maa peal 
kasutatavate seadmete kontrollimiseks, 
katsetamiseks või sertifitseerimiseks;

g) lende, mida sooritatakse eranditult 
teadusuuringute eesmärgil või
õhusõidukite, nii õhus kui ka maa peal 
kasutatavate seadmete või lennuliikluse 
korraldamise korra kontrollimiseks, 
katsetamiseks, hindamiseks või 
sertifitseerimiseks; uute õhusõidukite 
vedamist ja ka teisaldamislende, mida 
teostab omanik või mida teostatakse 
omaniku nimel siis, kui liising-, tšarter-
või sarnase lepinguga seoses toimub 
lepingu ennetähtaegne lõpetamine, 
võlakohustuste tasumatajätmine, 
tagasinõudmine või muu sarnane 
sündmus; 
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Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 70 ja 79)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanekud 70 ja 79). Teadusuuringute eesmärgil tehtavate lendude väljajätmine 
on väga oluline, kuna enamus neist lendudest tehakse süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks. 

Muudatusettepanek 43

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

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

h) lende, mida sooritavad õhusõidukid, 
mille maksimaalne stardimass on alla 5700 
kg;

h) lende, mida sooritavad õhusõidukid, 
mille maksimaalne stardimass on alla 20 
000 kg, tingimusel, et nende õhusõidukite 
käitajad osalevad rangete kriteeriumide 
järgi toimivas tasandusmehhanismis, mis 
peab olema avatud väliskontrollile 
(võrreldav Gold Standardiga).

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 63)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 63). Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada bürokraatiat VKEde 
seisukohalt süsteemi keskkonnaalast usaldusväärsust vähendamata Sellel on nõukogu vähese 
tähtsuse (de minimis) punktist erinev eesmärk.

Muudatusettepanek 44

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

i) lende, mida sooritatakse seoses 
määrusega (EMÜ) nr 2408/92 ettenähtud 
avaliku teenuse osutamise kohustusega 
asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 
määratletud äärepoolseimate piirkondade 
lennuliinidel või sellistel lennuliinidel, 
mille maht ei ületa 30 000 istekohta 
aastas, ja

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui Euroopa Liit tahab lisada oma heitkogustega kauplemise süsteemi lennud kolmandatest 
riikidest, ei tohiks äärepoolseimate piirkondade vahelisi lende süsteemist välja jätta, kuna see 
kahandaks Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi usaldusväärsust. Euroopa Parlament 
teeb ettepaneku võtta selle asemel äärepoolseimate piirkondade vajadusi arvesse 
enampakkumisel saadud tulude jagamisel ja saastekvootide eraldamisel.

Muudatusettepanek 45

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
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, 
riigipeade, valitsusjuhtide ja valitsuse 
ministrite transpordi eesmärgil, ja mida 
sooritab kommertsõhutranspordi teostaja, 
kelle tekitatud iga-aastane 
süsinikdioksiidi heitkogus kokku on alla 
10 000 tonni kalendriaasta kohta.

Or. en
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Selgitus

Erand peaks olema kooskõlas nende lennuettevõtjate poolt keskkonnale tekitatava kahjuga.

Muudatusettepanek 46

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
V lisa – punkt 14 – alapunkt 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 59)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 59).
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SELETUSKIRI

POLIITILINE RAAMISTIK

Kliimamuutusega tegelemine on varasemast olulisem. Samas ei ole paljusid kohustusi, mille 
suhtes Euroopa riikide riigi- ja valitsusjuhid kokku on leppinud, siiani täidetud. Pärast 
komisjoni ettepaneku esimest arutelu keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonis 
2007. aasta mais on kasvuhoonegaaside, sealhulgas lennunduse tekitatud heitkoguste 
piiramise hädavajalikkus saanud varasemast selgemaks. Möödunud on peaaegu aasta. Üle 200 
miljoni tonni süsinikdioksiidi on paisatud atmosfääri tegevuse tulemusel, mis peaks kuuluma 
direktiivi kohaldamisalasse. Seda on üle 50 korra rohkem kui sellise mittetööstusliku riigi 
nagu Tansaania tekitatud süsinikdioksiidi heitkogus kokku.1 Rahvusvaheline kliimamuutuste 
töörühm (IPCC – International Panel on Climate Change) on rõhutanud, kui oluline on kiiresti 
tegutseda. On ülim aeg seda protsessi kiirendada.

Rahvusvaheline üldsus on aastataguse olukorraga võrreldes praegu rohkem pühendunud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramisele. Austraalia on ratifitseerinud Kyoto protokolli ja 
Balis toimunud konverentsil lepiti paljudele puudujääkidele vaatamata kokku tegevuskavas, 
mille alusel sõlmitakse 2012. aasta järgset perioodi käsitlev kokkulepe Kopenhaagenis. 
Osapooled rõhutasid, et I lisa osaliste eesmärk on vähendada heitkoguseid aastaks 2020 25-40 
protsendi võrra alla 1990. aasta taseme.2

Pealegi jätkavad Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste kampaanias vaid need 
kandidaadid, kelle lähenemine kliimamuutuse leevendamisele on väga ambitsioonikas.

ÜHISE SEISUKOHA HINDAMINE

Ministrite nõukogus detsembris heaks kiidetud ühine seisukoht ei sisalda paljusid Euroopa 
Parlamendi esitatud muudatusettepanekuid, kuigi parlamendi raport võeti vastu suure 
häälteenamusega.

Kokku 60 muudatusettepanekust 3 kiideti heaks täielikult või olulises osas. 13 
muudatusettepanekut kiideti heaks osaliselt. Suurt enamust (44 muudatusettepanekut) ei 
võtnud nõukogu üldse arvesse. Portugali eesistumisaja suurim saavutus oli see, et nõukogu 
üldse mingi kokkuleppeni jõudis. Kolm nädalat enne nõukogu detsembrikuist kohtumist 
tundus poliitilise kokkuleppe saavutamine võimatu. Vaid Bali konverentsi järgne poliitiline 
õhkkond tegi kokkuleppele jõudmise võimalikuks.
                                               
1 Allikad:  Maailmapanga grupp, Tansaania riigiprofiil, 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA; Euroopa Keskkonnaagentuuri 
tehniline aruanne 7/2007: Euroopa Liidu iga-aastane ühenduse kasvuhoonegaaside inventuur 1990–2005 ja 
inventuuriaruanne 2007. Esitatud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) sekretariaadile, 
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annual%20European%20Community%20greenhouse%
20gas%20inventory%201990-2005%20and%20inventory%20report%202007.pdf. 
2 UNFCCC, Kyoto protokolli I lisa osaliste täiendavate kohustuste alase ajutise töörühma aruanne oma neljanda 
istungi kohta Balil 13.–15. detsembril, esialgne versioon, 5. veebruar 2005, lk 5, 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/05.pdf.
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See tähendab seda, et tuleb teha palju tööd kompromissi leidmiseks Euroopa Parlamendi
esimese lugemise seisukoha ja nõukogu seisukoha vahel. Raportööri hinnangul tuleb esitada 
uuesti kõik Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu võetud olulisemad 
muudatusettepanekud. Tuleb tunnistada, et esimene lugemine parlamendis juba oli 
kompromiss ja et suured rühmad täiskogus ja näiteks keskkonnakomisjon soovisid minna 
palju kaugemale.

Peamised poliitilised punktid, mida ühises seisukohas on vaja muuta:

1. Kuidas valmistada ette ülemaailmset kokkulepet

Kõik sidusrühmad on üksmeelel, et tegevuse lõplik eesmärk peaks olema laia ülemaailmse 
kokkuleppe sõlmimine lennunduse põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks. Nõukogu on sellele ühises seisukohas viidanud, kuid selles puuduvad 
parlamendis esimese lugemisel vastu võetud teksti tähtsad elemendid. On selge, et teel 
ülemaailmse kokkuleppe sõlmimiseni tuleb meil kaasata samm-sammult muud suuremad 
riigid ja piirkonnad. Selles osas on Ameerika Ühendriikides toimunud areng väga 
muljetavaldav. Ameerika Ühendriikide Senati asjaomane komisjon kiitis 5. detsembril 2007 
heaks Lieberman–Warner õigusakti. Selle aktiga mida toetavad presidendivalimiste 
kampaanias jätkavad kolm kandidaati John McCain, Hillary Clinton ja Barack Obama, 
luuakse kõiki transpordiliike, sealhulgas lennuliiklust, hõlmav heitkogustega kauplemise 
süsteem. See akt on üsna ambitsioonikas, kuid tugineb komisjoni ettepanekust erinevale 
metoodikale. Raportööri arvates peaks Euroopa Liit pidama läbirääkimisi Ameerika 
Ühendriikidega. Loomulikult on võimalik saavutada ühtne süsteem alles pärast novembris 
toimuvaid valimisi. Ka muude kolmandate riikidega tuleks pidada arutelusid, et kaasata järjest 
rohkem osapooli. Sellega suurendatakse keskkonnamõju ja piiratakse järjest enam mis tahes 
võimalikku konkurentsi moonutamist Euroopa lennuettevõtjate, lennujaamade ja piirkondade 
osas.

2. Ülemmäär

Nõukogu on peamiselt toetanud komisjoni ettepanekut määrata ülemmääraks 100 protsenti.
Parlament palus, et esimesel perioodil kehtestataks ülemmääraks 90 protsenti. Teise perioodi 
osas on nõukogu lisanud väga pehme läbivaatamise punkti. Parlament nõuab allapoole 
läbivaatamist vastavalt eesmärgile 20 või 30 protsenti aastaks 2020, kusjuures võrdlusaasta on 
1990. Raportööri hinnangul tuleb praegu määratleda 2012. aasta järgse perioodi ülemmäär.
See peaks olema kooskõlas üldise 2013. aasta järgse heitkogustega kauplemise süsteemi 
ambitsioonikusega. Komisjoni 23. jaanuari ettepaneku kohaselt tähendaks see 1,74%-list iga-
aastast vähendamist. See on vähendamine, mida kohaldatakse heitkogustega kauplemise 
süsteemi muude osapoolte suhtes. 

Samas toimub väga põhjendatud poliitiline arutelu komisjoni ettepaneku ambitsioonikuse üle. 
Heitkogustega kauplemise alane ambitsioonikus tundub olevat väga suur, võrreldes 
jõupingutuste jagamist puudutava ettepaneku ambitsioonikusega. Soovitav oleks neid kaht 
ettepanekut kohandada. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku vaid 1,5%-lise iga-aastase kärpe 
tegemiseks lennundussektori osas.
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Raportöör usub, et sellega oleks võimalik saavutada kõrgemad eesmärgid jõupingutuste 
jagamist puudutavate õigusaktide osas.

3. Enampakkumine

Nõukogu toetas 90% saastekvootide tasuta eraldamist. Vaid 10% tuleks panna 
enampakkumisele. 2012. aasta järgset perioodi puudutav läbivaatamise punkt on väga leebe. 
Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha kohaselt tuleks lennuliikluses alustada 
sellest, et 25% saastekvootidest pannakse enampakkumisele ja sealt liigutakse edasi 
heitkogustega kauplemise süsteemi muudele osapooltele kohustusliku maksimumi suunas.

4. Algusaeg

Nõukogu ja Euroopa Parlament on üksmeelel, et vastupidiselt komisjoni ettepanekule tuleks 
kontinentidevahelised lennud süsteemi kaasata algusest peale. Parlament hääletas 2011. aasta 
poolt, mis oli kompromiss (keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon hääletas 2010. 
aasta poolt). Nõukogu tahab lükata süsteemi alguse edasi aastasse 2012. Viimased teaduslikud 
uurimistulemused rõhutavad probleemi kiireloomulisust, seega tuleks vältida kõiki viivitusi.
Seepärast esitab raportöör esimese lugemise muudatusettepaneku uuesti.

5. Koefitsient

Euroopa Parlament hääletas lämmastikoksiidi koefitsiendi poolt, mida tuleks rakendada 
lämmastikoksiidi probleemi käsitlevate konkreetsete õigusaktide vastuvõtmiseni. Praeguse 
seisuga ei ole olemas isegi konkreetsete õigusaktide vastuvõtmist käsitleva komisjoni 
ettepaneku projekti. Seetõttu tuleks võtta kasutusele koefitsient vastavalt Euroopa 
Parlamendis esimesel lugemisel vastu võetud tekstile.

Oluline on ka jälgida kiudpilvede mõju ja tegelda selle küsimusega niipea, kui on piisavalt 
teaduslikku tõendusmaterjali.

6. Tõhususe miinimumstandardid ja ülekandesüsteem 

Parlamendi jaoks on väga oluline hoida ära sellise olukorra tekkimine, kus lennuettevõtjad 
kõigest ostavad saastelube teistelt sektoritelt lennundussektori enda tõhusust ning 
keskkonnakaitsenäitajaid parandamata. Seetõttu võeti vastu kaks muudatusettepanekut, mis 
puudutavad tõhusust ja saastekvootide teistelt sektoritelt ostmise piiranguid. Nõukogu seda 
punkti ei käsitlenud, kuid see tundub olevat väga oluline Euroopa Liidu keskkonnapoliitika 
usaldusväärsust silmas pidades.

7. Puhta arengu mehhanism (CDM) ja ühisrakendus (JI)

Nõukogu kehtestas puhta arengu mehhanismi osas piirmääraks 15%. Parlamendi seisukoht 
oli, et see peaks olema teiste süsteemis osalejate keskmine näitaja. 2013. aasta järgse perioodi 
osas on mõlemad institutsioonid üksmeelel, et seda tuleks kohandada vastavalt üldisele 
läbivaatamisele. Arutada tuleks seda, kas üldises heitkogustega kauplemise süsteemis ette 
nähtud puhta arengu mehhanismi määr on piisav lennuettevõtjate vajadusi silmas pidades. 
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Tuleks arutada, kuidas tagada täiendavuse põhimõte.

8. Stardimass

Euroopa Parlament hääletas muudatusettepaneku poolt, mis kohustaks väikeseid õhusõidukeid 
(alla 20 000 kilo) osalema erinevas süsteemis (tasandusmehhanism). Sellega püütakse 
peamiselt teha süsteemi haldamine VKEdele lihtsamaks. Nõukogu seda muudatusettepanekut 
heaks ei kiitnud, vaid tõi sisse uue erandi, nn vähese tähtsuse (de minimis) punkti, millega 
öeldakse enam-vähem seda, et ettevõtjad, kellel on päevas alla ühe ELi lennujaama saabuva 
või sealt lahkuva lennu, ei peaks süsteemi kuuluma. Sellel erandil on osaliselt ka muu mõju. 
Peamiselt jätab see süsteemist välja arengumaade väikesed lennuettevõtjad. Mõlemad erandid 
puudutavad igal juhul osaliselt samu õhusõidukite käitajaid. Raportöör teeb ettepaneku muuta 
nõukogu esitatud vähese tähtsuse punkti selliselt, et see tugineks mitte lendude arvule, vaid 
süsinikdioksiidi heitkogustele, sest mõju keskkonnale on see, mis on oluline.

9. Äärepoolseimad piirkonnad

Euroopa Parlament võttis vastu kaks muudatusettepanekut äärepoolseimate piirkondade 
vajadustega arvestamiseks. Osa enampakkumisest saadavatest tuludest tuleks kasutada 
võimalike probleemide lahendamiseks kõige äärepoolsemates piirkondades ja kvootide 
eraldamisel tuleks arvestada nende eriolukorda. Nõukogu lükkas need kaks ettepanekut tagasi, 
kuid võttis selle asemel kasutusele erandi teatud lendude osas äärepoolseimate piirkondade 
vahel. Tuleb uurida, ega see ettepanek ei põhjusta probleeme rahvusvahelise arutelu käigus. 
Raportöör eelistab parlamendi esimese lugemise seisukoha juurde jäämist, mis tähendab seda, 
et erandit ei tehta, aga kõige äärepoolsemate piirkondade vajadustega arvestatakse tulude 
jagamisel ja saastekvootide eraldamisel. 

10. Kasvureserv ja uued lennundusturule sisenejad

Euroopa Parlament palus reservi uutele lennundusturule sisenejatele ja kiiresti kasvavate 
lennuettevõtjatele. Nõukogu kiitis selle mõtte heaks, kuid tegi selles olulisi muudatusi. 
Raportöör peab ühist seisukohta selles osas vastuvõetavaks.

11. Enampakkumisest saadavad tulud

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi seisukohad lahknevad võib-olla kõige enam küsimuses, 
kuidas tuleks enampakkumisest saadavate tuludega toimida. Parlament toetas komisjoni 
ettepanekut, mis näeb ette tulude konkreetseks otstarbeks broneerimise, ja lisas komisjoni 
ettepanekule mõned olulised punktid, nt keskkonnasõbralike transpordiviiside maksustamise 
vähendamise ja investeeringud teadusuuringuteks keskkonnasõbralike õhusõidukite 
tehnoloogia väljatöötamiseks. Nõukogu ei arvestanud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekut ja rõhutas selgesõnaliselt, et mingit broneerimist ei lubata.

Raportöör on igati teadlik selle küsimuse poliitilisest mõõtmest rahandusministrite 
seisukohalt.

Samas on Euroopa Parlamendi seisukoht õiguslikel ja poliitilistel põhjustel enam kui 
põhjendatud.
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Raportöör esitab Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel käsitletud muudatusettepanekud 
uuesti eelkõige järgnevatel põhjustel:

I. Kui enampakkumisest saadud tulud kantakse riigieelarvetesse broneerimiseta ja 
kolmandate riikide vajadusi (nt kohanemiseks) arvestamata, on poliitiliselt palju 
raskem tagada liidu kliimapoliitikale kolmandate riikide toetus.

II. Kui süsteemi tagajärg on vaid rahandusministrite kassasse minevate tulude kasv 
ja kõik keskkonnasõbralikult käituvad, nt lennuki asemel bussi või rongi 
kasutavad kodanikud ei saa sellest mingit kasu, on seda poliitikat raskem 
põhjendada. Keskkonnasõbralike transpordiliikide maksukärped oleksid 
otsustava tähtsusega, et veenda kodanikke selles, et süsteemi eesmärk ei ole raha 
kogumine, vaid keskkonnasõbraliku tegevuse toetamine.

III. Sama loogika kehtib keskkonnasõbralike õhusõidukitega seotud teadustegevusse 
ja tehnoloogiasse investeerimise kohta. Tuleb vältida mulje tekitamist, et 
süsteemiga kogutakse peamiselt raha rahandusministrite kassasse ega lahendata 
tegelikku probleemi.
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