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8.9.2017 A8-0258/36 

Grozījums Nr.  36 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu 

saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus 

pasākuma ieviešanai no 2021. gada 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Direktīva 2003/87/EK 

3.d pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1a) Direktīvas 3.d panta 2. punktu aizstāj 

ar šādu: 

2.  No 2013. gada 1. janvāra izsola 15 % 

kvotu. Šo procentuālo apjomu var 

palielināt, kad veic vispārējo šīs 

direktīvas pārskatīšanu. 

2.  No 2021. gada 1. janvāra izsola 50 % 

kvotu, ja vien tās nav nepieciešamas, 

lai novērstu 10.a panta 5. punkta 

piemērošanu laikposmā no 2021. līdz 

2030. gadam, jo šādā gadījumā tās 

izmantojamas šim nolūkam. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Grozījums Nr.  37 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu 

saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus 

pasākuma ieviešanai no 2021. gada 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2003/87/EK 

28.b pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja ziņojumā norādīts, ka izpildāmība, 

pārredzamība un pārvaldība ir 

pietiekamas globālā tirgus pasākuma 

vajadzībām, ka kvalitātes prasības 

izlīdzināšanas vienībām ir pietiekamas, 

ka noteikumi par emisiju monitoringu, 

ziņošanu un verifikāciju ir uzticami un 

ka tiek nodrošināta vienlīdzīga 

attieksme attiecībā uz maršrutiem, tad 

Komisija vajadzības gadījumā ierosina 

šā atbrīvojuma darbības laiku 

pagarināt par 15 gadiem. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Grozījums Nr.  38 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu 

saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus 

pasākuma ieviešanai no 2021. gada 

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

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Eiropadome 2014. gada 23.-24. oktobrī 

noteica saistošu mērķrādītāju līdz 2030. 

gadam visas ekonomikas mērogā 

samazināt iekšējās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas par vismaz 40 % salīdzinājumā 

ar 1990. gadu. 2015. gada 6. marta 

sanāksmē Padome šo Savienības un tās 

dalībvalstu devumu oficiāli apstiprināja 

par to iecerēto nacionāli noteikto 

devumu saskaņā ar Parīzes nolīgumu. 

Eiropadomes 2014. gada oktobra 

secinājumos norādīts, ka šis 

mērķrādītājs Savienībai būtu jāsasniedz 

kopīgi pēc iespējas rentablākā veidā, 

līdz 2030. gadam panākot 

samazinājumus — salīdzinājumā ar 

2005. gadu – par 43 % un 30 % attiecīgi 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 

(ETS) ietilpstošajās un neietilpstošajās 

nozarēs, centienu sadalē pamatojoties uz 

relatīvo IKP uz vienu iedzīvotāju. 

Visām ekonomikas nozarēm būtu jādod 

ieguldījums, lai panāktu minētos emisiju 

samazinājumus.  

(3) Eiropadome 2014. gada 23.-24. oktobrī 

noteica saistošu mērķrādītāju līdz 2030. 

gadam visas ekonomikas mērogā 

samazināt iekšējās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas par vismaz 40 % salīdzinājumā 

ar 1990. gadu. 2015. gada 6. marta 

sanāksmē Padome šo Savienības un tās 

dalībvalstu devumu oficiāli apstiprināja 

par to iecerēto nacionāli noteikto 

devumu saskaņā ar Parīzes nolīgumu. 

Eiropadomes 2014. gada oktobra 

secinājumos norādīts, ka šis 

mērķrādītājs Savienībai būtu jāsasniedz 

kopīgi pēc iespējas rentablākā veidā, 

līdz 2030. gadam panākot 

samazinājumus — salīdzinājumā ar 

2005. gadu – par 43 % un 30 % attiecīgi 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 

(ETS) ietilpstošajās un neietilpstošajās 

nozarēs, centienu sadalē pamatojoties uz 

relatīvo IKP uz vienu iedzīvotāju. 

Visām ekonomikas nozarēm būtu jādod 

ieguldījums, lai panāktu minētos emisiju 

samazinājumus, un, lai to panāktu, 

Komisijai būtu jānodrošina platforma, 

kurā dalībvalstis varētu apmainīties ar 

labāko praksi un pieredzi, kas gūta 

mazemisiju mobilitātes sektorā.  
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Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Grozījums Nr.  39 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu 

saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus 

pasākuma ieviešanai no 2021. gada 

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

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Savienība un tās dalībvalstis jau kopš 

1997. gada ir centušās panākt 

starptautisku nolīgumu par aviācijas 

sektora radīto siltumnīcefekta gāzu 

ietekmes samazināšanu, un kopš 2008. 

gada ir spēkā tiesību akti, ar kuriem 

aviācijas darbību ietekmi uz klimata 

pārmaiņām ierobežo, izmantojot ES 

emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (ES 

ETS), kas darbojas kopš 2005. gada. Ar 

nodomu panākt sekmīgāku virzību 

Starptautiskajā Civilās aviācijas 

organizācijā (ICAO) Savienība jau divas 

reizes ir pieņēmusi atbrīvojumus no ES 

ETS uz noteiktu laiku, proti, tās 

ievērošanas saistības attiecinātas tikai uz 

emisijām, kas rodas reisos starp 

lidlaukiem, kuri atrodas Eiropas 

Ekonomikas zonas (EEZ) teritorijā, 

vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu 

attieksmi pret gaisakuģu operatoriem, 

kas darbojas šajos maršrutos, neatkarīgi 

no to reģistrācijas vietas. Ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 421/2014 — pēdējo atkāpi no ES 

ETS — ievērošanas saistības 2013.–

2016. gadā attiecināja tikai uz EEZ 

iekšējiem lidojumiem, paredzot iespēju, 

(4) Savienība un tās dalībvalstis jau kopš 

1997. gada ir centušās panākt 

starptautisku nolīgumu par aviācijas 

sektora radīto siltumnīcefekta gāzu 

ietekmes samazināšanu, un kopš 2008. 

gada ir spēkā tiesību akti, ar kuriem 

aviācijas darbību ietekmi uz klimata 

pārmaiņām ierobežo, izmantojot ES 

emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (ES 

ETS), kas darbojas kopš 2005. gada. 

Tiesa savā 2011. gada 21. decembra 

spriedumā1a noteica, ka lidojumu 

ārpus EEZ teritorijas iekļaušana ES 

ETS nav starptautisko tiesību aktu 

pārkāpums. Turklāt 2004. un 

2008. gadā dalībvalstis atkārtoti pauda 

apņemšanos īstenot Eiropas vienotās 

gaisa telpas koncepciju, rēķinoties ar 

to, ka turpmāk gaisa satiksmes plūsma 

palielināsies. Lai panāktu progresu 

gaisa satiksmes pārvaldības jomā, ir 

ātrāk jāievieš SESAR (jaunas paaudzes 

gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu) 

un ir jāatbalsta novatoriskas 

tehnoloģijas saistībā ar projektu 

„Clean Sky”. Ja ar Starptautiskās 

Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 

starpniecību tiks ieviests globālais 
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ka pēc minētajā regulā paredzētās 

pārskatīšanas sistēmā no 2017. gada 1. 

janvāra varētu ietvert arī lidojumus uz 

un no lidlaukiem, kas atrodas ārpus 

EEZ. 

tirgus pasākums, tas palīdzēs vēl vairāk 

samazināt aviācijas emisijas. Ar 

nodomu panākt sekmīgāku virzību 

Starptautiskajā Civilās aviācijas 

organizācijā (ICAO) Savienība jau divas 

reizes ir pieņēmusi atbrīvojumus no ES 

ETS uz noteiktu laiku, proti, tās 

ievērošanas saistības attiecinātas tikai uz 

emisijām, kas rodas reisos starp 

lidlaukiem, kuri atrodas Eiropas 

Ekonomikas zonas (EEZ) teritorijā, 

vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu 

attieksmi pret gaisakuģu operatoriem, 

kas darbojas šajos maršrutos, neatkarīgi 

no to reģistrācijas vietas. Ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 421/2014 — pēdējo atkāpi no ES 

ETS — ievērošanas saistības 2013.–

2016. gadā attiecināja tikai uz EEZ 

iekšējiem lidojumiem, paredzot iespēju, 

ka pēc minētajā regulā paredzētās 

pārskatīšanas sistēmā no 2017. gada 1. 

janvāra varētu ietvert arī lidojumus uz 

un no lidlaukiem, kas atrodas ārpus 

EEZ. 

_________________ 

1a Tiesas 2011. gada 21. decembra 

spriedums, Air Transport Association of 

America un citi/  Secretary of State for 

Energy and Climate Change, C-366/10, 

ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Grozījums Nr.  40 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu 

saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus 

pasākuma ieviešanai no 2021. gada 

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

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ņemot vērā, ka ICAO asambleja 2016. 

gada oktobrī savā 39. sesijā pieņēma 

rezolūciju par globāla tirgus pasākuma 

ieviešanu no 2021. gada, ar ko tiks 

kompensētas starptautiskās aviācijas 

emisijas, kas pārsniedz 2020. gada 

līmeni, ir lietderīgi paturēt pašreizējo 

atbrīvojumu, kamēr tiek strādāts pie 

globālā tirgus pasākuma veidola un 

īstenošanas. Šajā sakarā 2018. gadā 

ICAO ir iecerējusi pieņemt standartus 

un ieteicamo praksi, kas papildinās 

rezolūciju un palīdzēs ieviest globālo 

sistēmu. Tomēr tās reāla ieviešana 

praksē nozīmē, ka ICAO pusēm ir 

jārīkojas nacionālā līmenī. Tāpat ICAO 

ir jāizstrādā pārvaldības kārtība, tostarp 

reģistra sistēma. Šādā situācijā 

pašreizējo atbrīvojumu no ES ETS 

saistībām attiecībā uz lidojumiem no un 

uz trešām valstīm vajadzētu pagarināt 

— ar nosacījumu, ka ir jāizvērtē ICAO 

shēmas ieviešana —, lai tādējādi 

rosinātu virzību ICAO ietvaros un 

sekmētu ICAO shēmas ieviešanu 

praksē. Atbrīvojuma pagarināšanas 

rezultātā izsolāmo un bez maksas 

izdodamo kvotu apjomam (tostarp no 

(5) Ņemot vērā, ka ICAO asambleja 

2016. gada oktobrī savā 39. sesijā 

pieņēma rezolūciju par globāla tirgus 

pasākuma ieviešanu no 2021. gada, ar 

ko tiks kompensētas starptautiskās 

aviācijas emisijas, kas pārsniedz 

2020. gada līmeni, 2018. gadā ICAO ir 

iecerējusi pieņemt standartus un 

ieteicamo praksi, kas papildinās 

rezolūciju un palīdzēs ieviest globālo 

sistēmu. Tomēr tās reāla ieviešana 

praksē nozīmē, ka ICAO pusēm ir 

jārīkojas nacionālā līmenī. Tāpat ICAO 

ir jāizstrādā pārvaldības kārtība, tostarp 

reģistra sistēma. Šādā situācijā 

pašreizējo atbrīvojumu no ES ETS 

saistībām attiecībā uz lidojumiem no un 

uz trešām valstīm vajadzētu pagarināt 

līdz 2021. gadam, lai tādējādi rosinātu 

virzību ICAO ietvaros un sekmētu 

ICAO shēmas ieviešanu praksē. 

Atbrīvojuma pagarināšanas rezultātā 

izsolāmo un bez maksas izdodamo 

kvotu apjomam (tostarp no īpašās 

rezerves) vajadzētu būt tādam pašam kā 

tam, kas atbilst 2016. gadam, un 

proporcionālam kvotu nodošanas 

saistību samazinājumam. Lai risinātu 
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īpašās rezerves) vajadzētu būt tādam 

pašam kā tam, kas atbilst 2016. gadam, 

un proporcionālam kvotu nodošanas 

saistību samazinājumam. 

aviācijas sektora radīto CO2 emisiju 

problēmu, Savienība turpina strādāt, 

palīdzot dalībvalstīm kvotu izsolēs 

gūtos ieņēmumus izmantot tādiem 

projektiem kā SESAR, „Clean Sky” un 

citiem novatoriskiem projektiem. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Grozījums Nr.  41 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu 

saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus 

pasākuma ieviešanai no 2021. gada 

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

Regulas priekšlikums 

6.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6b)  Savienības līmenī ir pieņemti 

vairāki tiesību akti ar mērķi veicināt 

satiksmes plūsmu un kontroli pār 

gaisa telpas izmantošanu, lai 

nepieļautu Eiropas gaisa telpas 

fragmentāciju un tādējādi 

samazinātu emisijas. Savienībā 

CORSIA shēma būtu jāievieš kā 

viens no ICAO iecerēto pasākumu 

kopuma elementiem, turklāt 

nodrošinot, ka dalībvalstis pilnībā 

īsteno arī Eiropas vienotās gaisa 

telpas tiesību aktus, ievieš SESAR, 

satelītnavigācijai izmanto globālo 

navigācijas satelītu sistēmu (GNSS) 

un īsteno tādas kopīgās tehnoloģiju 

ierosmes kā „Clean Sky I” un 

„Clean Sky II”. Turpmāk visi 

ieņēmumi no kvotu izsolēm būtu 

jāpiešķir tieši iepriekšminēto 

pētniecības un izstrādes programmu 

īstenošanai, kā arī kopīgiem 

projektiem, ar kuriem iecerēts 

izstrādāt visās dalībvalstīs 

sadarbspējīgu pamatrisinājumu 

komplektu, jo īpaši tādus 

risinājumus, ar ko uzlabo 

aeronavigācijas infrastruktūru, 
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aeronavigācijas pakalpojumu 

sniegšanu un gaisa telpas 

izmantošanu, kā tas ir vajadzīgs 

Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības 

ģenerālplāna īstenošanai. Komisijai 

būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei par to, kādus pasākumus 

globālā tirgus pasākuma īstenošanai 

dalībvalstis ir veikušas, lai 

samazinātu aviācijas sektora radītās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, un 

cita starpā jāsniedz arī informācija 

par ieņēmumu izmantošanu, kas no 

dalībvalstīm saņemta saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 525/2013 

17. pantu. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Grozījums Nr.  42 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2017 

Julie Girling 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu 

saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus 

pasākuma ieviešanai no 2021. gada 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1.d punkts (jauns) 

Direktīva 2003/87/EK 

3.d pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1d) direktīvas 3.d panta 4. punkta pirmo 

daļu aizstāj ar šādu: 

„Dalībvalstis nosaka kvotu izsolēs iegūto 

ieņēmumu izmantojumu. Šie ieņēmumi 

būtu jāizmanto, lai risinātu problēmas, kas 

saistītas ar klimata pārmaiņām Eiropas 

Savienībā un trešās valstīs, lai inter alia 

samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 

gāzu emisijas, pielāgotos klimata 

pārmaiņām ES un trešās valstīs, jo īpaši 

jaunattīstības valstīs, finansētu pētniecību 

un izstrādi pārmaiņu mazināšanas un 

pielāgošanās jomā, tostarp jo īpaši 

aeronautikas un gaisa transporta jomā, 

samazinātu emisijas ar zemu emisiju 

transporta palīdzību un segtu Kopienas 

sistēmas administratīvos izdevumus. 

Ieņēmumi no izsolēm jo īpaši būtu 

jāizmanto arī, lai finansētu iemaksas 

Pasaules Energoefektivitātes un 

atjaunojamo energoresursu fondā, un 

pasākumiem, lai izvairītos no mežu 

izciršanas.” 

„Visus kvotu izsolēs gūtos ieņēmumus 

izmanto, lai risinātu problēmas, kas 

saistītas ar klimata pārmaiņām Eiropas 

Savienībā un trešās valstīs, lai inter alia 

samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 

gāzu emisijas, pielāgotos klimata 

pārmaiņām ES un trešās valstīs, jo īpaši 

jaunattīstības valstīs, finansētu pētniecību 

un izstrādi pārmaiņu mazināšanas un 

pielāgošanās jomā, tostarp jo īpaši 

aeronautikas un gaisa transporta jomā, 

samazinātu emisijas ar zemu emisiju 

transporta palīdzību un segtu Savienības 

sistēmas administratīvos izdevumus, kā arī 

finansētu kopīgos projektus, ar ko iecerēts 

samazināt aviācijas sektora radītās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, piemēram, 

kopuzņēmumu SESAR un kopīgo 

tehnoloģiju ierosmi „Clean Sky”, kā arī 

jebkādu citu ierosmi, pateicoties kurai 

visās dalībvalstis GNSS var plaši izmantot 

satelītu navigācijai un sadarbspējas 

risinājumiem, jo īpaši tādiem, ar ko 

uzlabo aeronavigācijas infrastruktūru, 

aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu 
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un gaisa telpas izmantošanu. Ieņēmumus 

no izsolēm var arī izmantot, lai finansētu 

iemaksas Pasaules Energoefektivitātes un 

atjaunojamo energoresursu fondā, un 

pasākumiem, lai izvairītos no mežu 

izciršanas. Īpašu uzmanību pievērš 

dalībvalstīm, kuras šos ieņēmumus 

izmanto, lai līdzfinansētu pētniecības un 

inovācijas programmas vai iniciatīvas 

saskaņā ar Devīto pētniecības 

pamatprogrammu (FP9). Dalībvalstis 

informē Komisiju par atbilstīgi šim 

punktam veiktajiem pasākumiem. 

Savienības saistību izpildei būtisks 

pamata faktors ir saskaņā ar šo 

direktīvu rīkotas kvotu izsoles rezultātā 

gūto ieņēmumu pārredzams izlietojums.” 

Or. en 

 

 


