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8.9.2017 A8-0258/36 

Pakeitimas 36 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES 

ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir 

pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies -1a punktas (naujas) 

Direktyva 2003/87/EB 

3d straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1a. 3d straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 

2.  Nuo 2013 m. sausio 1 d. 15 % leidimų 

parduodama aukcione. Ši procentinė 

dalis gali būti padidinta atsižvelgiant į 

bendros šios direktyvos peržiūros 

rezultatus. 

2.  Nuo 2021 m. sausio 1 d. 50 % leidimų 

parduodama aukcione, jeigu jie 

nereikalingi tam, kad 10a straipsnio 5 

dalis nebūtų taikoma 2021–2030 m., 

priešingu atveju jie naudojami šiam 

tikslui. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Pakeitimas 37 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES 

ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir 

pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

28b straipsnio 2a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Jeigu iš ataskaitos matyti, kad 

įgyvendinamumas, skaidrumas ir 

valdymas yra pakankami, kad būtų 

galima taikyti pasaulinę rinkos 

priemonę, kad kreditų kompensavimui 

taikomi kokybės reikalavimai yra 

pakankami, kad teršalų stebėsenos, 

ataskaitų dėl jų teikimo ir tikrinimo 

taisyklės patikimos ir kad užtikrintos 

vienodos sąlygos maršrutams, tai 

Komisija atitinkamai siūlo 15 metų 

pratęsti šios nukrypti leidžiančios 

nuostatos galiojimo trukmę. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Pakeitimas 38 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES 

ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir 

pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) 2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos 

Vadovų Taryba nustatė privalomą 

uždavinį iki 2030 m. visos ekonomikos 

mastu išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį Europos 

Sąjungoje sumažinti bent 40 %, 

palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu. 

2015 m. kovo 6 d. Tarybos posėdyje šis 

Sąjungos ir jos valstybių narių indėlis 

oficialiai patvirtintas kaip pagal 

Paryžiaus susitarimą numatomas 

įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu 

nustatomas įpareigojantis veiksmas. 

2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų 

Tarybos išvadose numatyta, kad šį 

uždavinį ekonomiškai efektyviausiu 

būdu turėtų bendrai įgyvendinti visa 

Sąjunga taip, kad sektoriuose, kuriems 

taikoma ATLPS, ir sektoriuose, kuriems 

ATLPS netaikoma, išmetamas ŠESD 

kiekis iki 2030 m. būtų sumažintas 

atitinkamai 43 % ir 30 %, palyginti su 

2005 m. išmestu ŠESD kiekiu. Prie 

išmetamo ŠESD kiekio mažinimo turėtų 

prisidėti visi ekonomikos sektoriai;  

(3) 2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos 

Vadovų Taryba nustatė privalomą 

uždavinį iki 2030 m. visos ekonomikos 

mastu išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį Europos 

Sąjungoje sumažinti bent 40 %, 

palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu. 

2015 m. kovo 6 d. Tarybos posėdyje šis 

Sąjungos ir jos valstybių narių indėlis 

oficialiai patvirtintas kaip pagal 

Paryžiaus susitarimą numatomas 

įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu 

nustatomas įpareigojantis veiksmas. 

2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų 

Tarybos išvadose numatyta, kad šį 

uždavinį ekonomiškai efektyviausiu 

būdu turėtų bendrai įgyvendinti visa 

Sąjunga taip, kad sektoriuose, kuriems 

taikoma ATLPS, ir sektoriuose, kuriems 

ATLPS netaikoma, išmetamas ŠESD 

kiekis iki 2030 m. būtų sumažintas 

atitinkamai 43 % ir 30 %, palyginti su 

2005 m. išmestu ŠESD kiekiu. Prie 

išmetamo ŠESD kiekio mažinimo turėtų 

prisidėti visi ekonomikos sektoriai ir 

siekiant šio tikslo Komisija turėtų 

parengti, be kita ko, platformą, skirtą 

valstybėms narėms keistis geriausios 
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praktikos pavyzdžiais ir patirtimi, įgyta 

mažataršio judumo sektoriuje;  

Or. en 



 

AM\1133933LT.docx  PE605.642v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.9.2017 A8-0258/39 

Pakeitimas 39 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES 

ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir 

pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 

1997 m. deda pastangas, kad būtų 

pasiektas tarptautinis susitarimas dėl 

aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio 

mažinimo, ir nuo 2008 m. yra 

priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos 

taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos 

veiklos poveikį klimato kaitai. 

Siekdama paskatinti Tarptautinę 

civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) 

imtis tolesnių veiksmų, Sąjunga du 

kartus priėmė tam tikrą laiką 

galiojančias nuo ES ATLPS nukrypti 

leidžiančias nuostatas, pagal kurias 

įpareigojimai taikomi tik dėl ŠESD, 

išmetamų vykdant skrydžius tarp 

Europos ekonominėje erdvėje (EEE) 

esančių aerodromų ir tais pačiais 

maršrutais skraidantiems orlaivių 

naudotojams (nepriklausomai nuo to, 

kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos 

veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES 

ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 

Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 

(4) Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 

1997 m. deda pastangas, kad būtų 

pasiektas tarptautinis susitarimas dėl 

aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio 

mažinimo, ir nuo 2008 m. yra 

priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos 

taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos 

veiklos poveikį klimato kaitai. 2011 m. 

gruodžio 21 d. sprendime1a Teisingumo 

Teismas išaiškino, kad skrydžių už 

EEE ribų įtraukimas į ES ATLPS 

nepažeidžia tarptautinės teisės. Be to, 

valstybės narės 2004 m. ir po to 

2008 m. pakartotinai įsipareigojo 

įgyvendinti bendro Europos dangaus 

iniciatyvą, atsižvelgdamos į ateityje 

didėsiančius oro eismo srautus. Norint 

pasiekti pažangą tobulinant oro eismo 

valdymo sistemą, būtina sparčiau 

įgyvendinti Bendro Europos dangaus 

oro eismo valdymo mokslinių tyrimų 

programą (SESAR) ir pagal projektą 

„Švarus dangus“ skatinti novatoriškas 

technologijas. Per Tarptautinę civilinės 

aviacijos organizaciją (ICAO) pradėjus 
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m. įpareigojimas laikytis ES ATLPS 

taikomas tik EEE vidaus skrydžiams, ir 

numatyta galimybė (atlikus tame 

reglamente nustatytą peržiūrą) nuo 2017 

m. sausio 1 d. sistemą pradėti taikyti 

skrydžiams į aerodromus, esančius už 

EEE ribų, ir iš jų; 

taikyti pasaulinę rinkos priemonę, ji 

turėtų padėti dar labiau sumažinti 

išmetamųjų teršalų kiekį aviacijos 

sektoriuje. Siekdama paskatinti 

Tarptautinę civilinės aviacijos 

organizaciją (ICAO) imtis tolesnių 

veiksmų, Sąjunga du kartus priėmė tam 

tikrą laiką galiojančias nuo ES ATLPS 

nukrypti leidžiančias nuostatas, pagal 

kurias įpareigojimai taikomi tik dėl 

ŠESD, išmetamų vykdant skrydžius tarp 

Europos ekonominėje erdvėje (EEE) 

esančių aerodromų ir tais pačiais 

maršrutais skraidantiems orlaivių 

naudotojams (nepriklausomai nuo to, 

kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos 

veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES 

ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 

Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–

2016 m. įpareigojimas laikytis ES 

ATLPS taikomas tik EEE vidaus 

skrydžiams, ir numatyta galimybė 

(atlikus tame reglamente nustatytą 

peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. 

sistemą pradėti taikyti skrydžiams į 

aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš 

jų; 

_________________ 

1a 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo 

Teismo sprendimas byloje C-366/10 „Air 

Transport Association of America and 

Others“ prieš „Secretary of State for 

Energy and Climate Change“, 

ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Pakeitimas 40 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES 

ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir 

pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-

ojoje ICAO asamblėjoje priimtą 

rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos 

priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., 

siekiant kompensuoti tarptautinės 

aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD 

kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, manoma, 

kad tol, kol nebus padaryta tolesnės 

pažangos kuriant pasaulinės rinkos 

priemonės struktūros elementus ir ją 

įgyvendinant, tikslinga toliau taikyti 

galiojančią nukrypti leidžiančią 

nuostatą. 2018 m. ICAO planuoja 

priimti standartus ir rekomenduojamą 

praktiką, kurie papildytų tą rezoliuciją ir 

padėtų įgyvendinti pasaulinę sistemą. 

Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai 

įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys 

imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, 

ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, 

be kita ko, registro sistemą. 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir 

siekiant suteikti paskatą ICAO bei 

sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti 

jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES 

ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti 

nuostata, taikoma skrydžiams į 

trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau 

(5) atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-

ojoje ICAO asamblėjoje priimtą 

rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos 

priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., 

siekiant kompensuoti tarptautinės 

aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD 

kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, 2018 m. 

ICAO planuoja priimti standartus ir 

rekomenduojamą praktiką, kurie 

papildytų tą rezoliuciją ir padėtų 

įgyvendinti pasaulinę sistemą. Tačiau, 

kad sistema būtų konkrečiai 

įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys 

imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, 

ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, 

be kita ko, registro sistemą. 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir 

siekiant suteikti paskatą ICAO bei 

sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti 

jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES 

ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti 

nuostata, taikoma skrydžiams į 

trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau 

taikoma iki 2021 metų. Pratęsus 

nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, 

aukcione parduotinų ir nemokamai 

išduotinų apyvartinių taršos leidimų 

(įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) 
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taikoma, kol bus atlikta ICAO sistemos 

įgyvendinimo peržiūra. Pratęsus 

nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, 

aukcione parduotinų ir nemokamai 

išduotinų apyvartinių taršos leidimų 

(įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) 

skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 

m., ir turėtų būti proporcingas 

sumažintam atsisakytinų apyvartinių 

taršos leidimų skaičiui. 

skaičius turėtų būti toks pat, kaip 

2016 m., ir turėtų būti proporcingas 

sumažintam atsisakytinų apyvartinių 

taršos leidimų skaičiui. Sąjunga toliau 

bendradarbiaus su valstybėms narėms, 

siekdama spręsti aviacijos sektoriaus 

išmetamo CO2 kiekio problemą, ir 

pritars valstybėms narėms leidimų 

pardavimo aukcionuose gautas 

pajamas skirti projektams, pavyzdžiui, 

SESAR, „Švarus dangus“ ir kitiems 

novatoriškiems projektams; 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Pakeitimas 41 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES 

ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir 

pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6b)  Sąjungos lygmeniu buvo priimti keli 

teisės aktai, kuriais siekiama užkirsti 

kelią Europos oro erdvės 

susiskaidymui, siekiant padidinti oro 

eismo srautus ir oro erdvės 

naudojimo valdymą ir tokiu būdu 

sumažinant teršalų išmetimus. 

Sąjungoje sistema CORSIA turėtų 

būti laikoma ICAO vadinamojo 

„priemonių krepšelio“ dalimi kartu 

su visišku teisės aktų dėl Bendro 

Europos dangaus įgyvendinimu 

valstybėse narėse, programos 

SESAR įgyvendinimu, GNSS 

panaudojimu palydovinės 

navigacijos tikslais ir jungtinėmis 

technologijų iniciatyvomis, 

pavyzdžiui, BĮ „Švarus dangus I“ ir 

BĮ „Švarus dangus II“. Visos 

pajamos, gautos pardavus 

apyvartinius taršos leidimus 

aukcione, turėtų būti skirtos 

aukščiau išvardytų mokslinių tyrimų 

ir vystymo programų ir taip pat 

bendrų projektų, kurie skirti sukurti 

sąveikius pajėgumus visose 

valstybėse narėse, visų pirma tuose, 

kurios gerina oro navigacijos 
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infrastruktūrą, oro navigacijos 

paslaugų teikimą ir oro erdvės 

naudojimą, kaip nurodyta siekiant 

įgyvendinti pagrindinį OEV planą, 

plėtrai. Be to, Komisija turėtų 

pateikti ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai dėl veiksmų, 

skirtų įgyvendinti pasaulinę rinkos 

priemonę, kurią turėtų taikyti 

valstybės narės, siekdamos sumažinti 

aviacijos sektoriuje išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį, be kita ko, dėl valstybių narių 

pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 

17 straipsnį pateikiamos 

informacijos apie įplaukų 

panaudojimą; 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Pakeitimas 42 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES 

ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir 

pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies -1d punktas (naujas) 

Direktyva 2003/87/EB 

3d straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1d) 3d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

„Valstybės narės nustato, kaip bus 

naudojamos leidimų pardavimo aukcione 

gautos pajamos. Šios pajamos turėtų būti 

naudojamos klimato kaitos problemoms ES 

ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio mažinimui, prisitaikymui prie 

klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose 

šalyse, ypač besivystančiose šalyse, 

mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui 

siekiant sušvelninti šį poveikį ir 

prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro 

transporto srityse, išmetamų dujų kiekio 

naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį 

transportą sumažinimui ir Bendrijos 

sistemos administravimo išlaidų 

padengimui. Aukcione gautos įplaukos taip 

pat turėtų būti naudojamos įnašams į 

Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo 

ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą 

padengti bei priemonėms, kurios padėtų 

užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti.“ 

„Visos leidimų pardavimo aukcione gautos 

pajamos turi būti naudojamos klimato 

kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse 

spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, 

prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio 

ES ir trečiosiose šalyse, ypač 

besivystančiose šalyse, mokslinių tyrimų ir 

pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti 

šį poveikį ir prisitaikyti, ypač aeronautikos 

ir oro transporto srityse, išmetamų dujų 

kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį 

išmetantį transportą sumažinimui ir 

Sąjungos sistemos administravimo išlaidų 

padengimui, taip pat finansuoti bendriems 

aviacijos srities projektams, kuriais 

siekiama sumažinti aviacijos sektoriaus 

išmetamą CO2 kiekį, pvz., bendrai įmonei 

SESAR ir jungtinei technologijų 

iniciatyvai „Švarus dangus“ ir kitoms 

iniciatyvoms, kuriomis suteikiama 

galimybė plačiai naudoti GNSS 

palydovinėms navigacijos sistemoms ir 

kurti sąveikius pajėgumus visose 

valstybėse narėse, visų pirma tuos, kurie 
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gerina oro navigacijos infrastruktūrą, oro 

navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės 

naudojimą. Aukcione gautos įplaukos taip 

pat gali būti naudojamos įnašams į 

Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo 

ir atsinaujinančiosios energijos fondą 

padengti bei priemonėms, kurios padėtų 

užkirsti kelią miškų naikinimui, finansuoti. 

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

valstybėms narėms, kurios naudoja 

pajamas mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programoms ar iniciatyvoms pagal 

Devintąją bendrąją mokslinių tyrimų 

programą (BP 9) bendrai finansuoti. 

Valstybės narės praneša Komisijai apie 

veiksmus, kurių imtasi pagal šią dalį. 

Pagal šią Direktyvą, pajamų, gautų 

pardavus apyvartinius taršos leidimus 

aukcione, panaudojimo skaidrumas yra 

labai svarbus, užtikrinant Sąjungos 

įsipareigojimų vykdymą.“ 

Or. en 

 

 


