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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Vykdant aviacijos veiklą pasaulyje išmetamas CO2 kiekis labai didėja. Nors pasaulio aviacijos 

sektoriuje naudojami modernūs, efektyviai kurą naudojantys, taigi ir mažiau teršalų 

išmetantys varikliai, išmetamas CO2 kiekis, skaičiuojant vienam keleiviui ir kilometrui, yra 

didesnis nei kituose transporto sektoriuose. Todėl reikėjo ir reikia priimti ar atnaujinti ir 

aviacijos sektoriui skirtas nuostatas dėl laipsniško išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Prieš 10 

metų buvo nutarta sumažinti naujų lengvųjų automobilių išmetamą CO2 kiekį, o 2012 m. 

sausio 1 d. ES nusprendė įtraukti aviacijos veiklą į esamą Europos apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemą (ES ATLPS). Taigi nuo 2012 m. sistema buvo taikoma EEE vidaus 

skrydžiams ir visiems skrydžiams tarp EEE ir trečiųjų šalių aerodromų.  

Dėl vienašališko sprendimo įtraukti ES (EEE) į ATLPS buvo daug protestuojama ir kilo 

rizika, kad bus didelių konkurencijos iškraipymų, kenkiančių Europos oro transporto 

bendrovėms. Tačiau ES pasiekus didelę pažangą ji galėjo taikyti spaudimą, todėl atsirado 

galimybė ir būtinybė Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO) parengti 

tarptautinės aviacijos sektoriui skirtą pasaulinę rinkos priemonę, nors pereinamasis laikotarpis 

bus ilgas.  

Laukdama ICAO pritarimo ir siekdama paremti tokios priemonės taikymą ICAO lygmeniu, 

ES (nuo 2014 m. balandžio 30 d.) laikinai apribojo ES ATLPS taikymo sritį – iki 2016 m. 

pabaigos ji buvo taikoma tik EEE vidaus skrydžiams (Reglamentas Nr. 421/2014).  

Iš dalies nepakeitus reglamento, nuo 2017 m. vėl automatiškai galioja visa 

Direktyvos 2003/87 taikymo sritis (taikoma EEE vidaus skrydžiams ir skrydžiams tarp EEE ir 

trečiųjų šalių aerodromų). Pagal Reglamentą Nr. 421/2014 numatytos išimties terminas 

baigėsi 2016 m. gruodžio 31 d. Todėl būtina nedelsiant priimti naują reglamentą.  

Per 2016 m. spalio 6 d. 39-ąją ICAO generalinę asamblėją jos narės užsibrėžė tikslą pasiekti, 

kad tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamas oro eismo išmetamų teršalų kiekis pasaulio 

mastu neviršytų 2020 m. lygio, o nuo 2021 m. pradėti taikyti pasaulinę rinka grindžiamą 

priemonę (angl. Global Market-Based Measure, GMBM). 

Šiuo tikslu ICAO nusprendė įdiegti apskaitos modelį CORSIA (Tarptautinei aviacijai skirta 

išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo schema).  Pagal ją dėl aviacijos 

sektoriaus augimo tiesiogiai išmetamas CO2 kiekis nuo 2020 m. bus kompensuojamas 

mažinant išmetamą CO2 kiekį kitose srityse. Todėl bus remiami klimato politikos projektai, 

kuriuos tvaraus ŠESD kiekio mažinimo aspektu tikrins ir sertifikuos nepriklausomos 

institucijos. Oro transporto bendrovės, nepasiekusios išmetamų teršalų kiekio neviršijimo 

tikslų, turės tiesiogiai arba per viešąsias platformas įsigyti taršos kompensavimo leidimų. Taip 

projektai turės naują finansavimo šaltinį ir bus kompensuojamas oro linijų išmetamas CO2 

kiekis. 

Siekdama suteikti tolesnį postūmį pasitelkiant ICAO vykdomoms tarptautinėms pastangoms, 

Komisija siūlo Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) ir po 

2016 m. taikyti tik EEE vidaus skrydžiams. Savo pasiūlymu Komisija norėtų paskatinti ICAO 

tęsti darbą.  

Komisija taip pat norėtų daugiau sužinoti apie klimato politikos priemonės pobūdį ir turinį, 
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taip pat apie tarptautinių partnerių ketinimus, susijusius su šios priemonės įgyvendinimu, kad 

galėtų iš naujo įvertinti Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir prireikus ją 

pakeisti laikotarpiui po 2020 m. Šiuo tikslu sistemą būtina suderinti su Paryžiaus susitarimu ir 

ES tikslais iki 2030 m.  

Komisija mano, kad siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą orlaivių naudotojams 

reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau, nes kitu atveju orlaivių naudotojai iki 2018 m. 

balandžio mėn. pabaigos turėtų grąžinti apyvartinius taršos leidimus. Neišlaikius dabartinių 

taikymo srities apribojimų (taikymo tik EEE vidaus skrydžiams), naudotojai nuo 2018 m. 

balandžio 30 d. privalėtų pateikti taršos leidimus ir skrydžiams iš trečiųjų šalių ir į jas 

(Direktyva 2003/87/EB). 

Pranešėjas pritarė pasiūlyme dėl reglamento (2017/0017 (COD)) išdėstytiems ES Komisijos 

tikslams ir priemonėms, t. y.: 

 ir toliau riboti taikymo sritį. Nuo 2017 m. ES ATLPS ir toliau turi būti taikoma tik 

EEE vidaus skrydžiams.  

 Pratęsti išimties, taikomos nekomercinių oro transporto priemonių naudotojams, 

kuriems vykdant skrydžius per metus išmetamas mažesnis kaip 1 000 tonų CO2 kiekis 

(0,2 proc. ŠESD kiekio), galiojimą iki 2030 m., o ne iki 2020 m.  

 Komisija turi pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie pasaulinės rinka 

grindžiamos priemonės įgyvendinimui svarbius tarptautinius pokyčius ir apie trečiųjų 

šalių veiksmus, kurių jos ėmėsi tai priemonei įgyvendinti.  

 Siekiant pasiruošti įgyvendinti priemonę, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriuose, siekiant įgyvendinti ICAO rengiamą pasaulinę rinka 

grindžiamą priemonę, būtų nustatyta tinkama orlaivių naudotojams taikoma išmetamo 

ŠESD kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo tvarka. 

Be to, pranešėjas siūlo padaryti keletą Komisijos aiškinamojo memorandumo ir kai kurių 

detalių pakeitimų, kad įgyvendinimas būtų lengvesnis, spartesnis ir lengviau įvykdomas oro 

vežėjams. Tai nekeičia principinio pranešėjo pritarimo, tačiau turėtų suteikti galimybę 

padaryti patikslinimų, pateikti pasiūlymų dėl pakeitimų ir pasiūlymų dėl įgyvendinimo 

atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.  

Visų pirma turėtų būti išnagrinėta, kaip minėta ICAO priemonė turi būti suderinta su ES 

ATLPS ir kaip turi būti organizuojamas lygiagretus abiejų sistemų veikimas nuo 2021 m. 

Taip pat turėtų būti įvertintas poveikis aviacijos sektoriui ir išmetamam CO2 kiekiui. 

 

PAKEITIMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) 2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 

12 d. Paryžiuje vykusioje 21-oje Jungtinių 

Tautų bendrosios klimato kaitos 

konvencijos (toliau – JTBKKK) šalių 

konferencijoje priimtas tarptautinis 

susitarimas stiprinti pasaulinį atsaką į 

klimato kaitą. Paryžiaus susitarime, inter 

alia, nustatytas ilgalaikis tikslas, 

atitinkantis siekį užtikrinti, kad pasaulio 

temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 2 

°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad 

temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5 

°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu. Paryžiaus susitarimas Sąjungos 

vardu patvirtintas Tarybos sprendimu (ES) 

2016/1841. Tas susitarimas įsigaliojo 2016 

m. lapkričio 4 d. Kad pasiektų Paryžiaus 

susitarimo tikslą, šalys vėliau parengs 

nacionaliniu lygmeniu nustatomus 

įpareigojančius veiksmus, apie juos praneš 

ir jų imsis; 

(1) 2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 

12 d. Paryžiuje vykusioje 21-oje Jungtinių 

Tautų bendrosios klimato kaitos 

konvencijos (toliau – JTBKKK) šalių 

konferencijoje priimtas tarptautinis 

susitarimas stiprinti pasaulinį atsaką į 

klimato kaitą. Paryžiaus susitarime, inter 

alia, nustatytas ilgalaikis tikslas, 

atitinkantis siekį užtikrinti, kad pasaulio 

temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 

2 °C, palyginti su ikipramoninio 

laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, 

kad temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 

1,5 °C, palyginti su ikipramoninio 

laikotarpio lygiu. Paryžiaus susitarimas 

Sąjungos vardu patvirtintas Tarybos 

sprendimu (ES) 2016/1841. Tas 

susitarimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio 

4 d. Kad pasiektų Paryžiaus susitarimo 

tikslą, šalys vėliau parengs nacionaliniu 

lygmeniu nustatomus įpareigojančius 

veiksmus, apie juos praneš ir jų imsis. Nors 

tarptautinis aviacijos sektorius nebuvo 

įtrauktas į Paryžiaus susitarimą, jis taip 

pat turėtų prisidėti prie išmetamųjų 

teršalų kiekio mažinimo tikslų, pvz., 

įgyvendinant Tarptautinės civilinės 

aviacijos organizacijos (ICAO) pasaulinės 

rinka grindžiamos priemonės (GMBM) 

programą; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Sutarties 191 straipsnyje nurodyti 

Sąjungos aplinkos politikos tikslai: 

išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; 

(2) Sutarties 191 straipsnyje nurodyti 

Sąjungos aplinkos politikos tikslai: 

išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; 
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saugoti žmonių sveikatą ir remti 

tarptautinio lygio priemones, skirtas 

regioninėms ar pasaulinėms aplinkos 

problemoms spręsti, visų pirma kovai su 

klimato kaita; 

saugoti žmonių sveikatą ir remti 

tarptautinio lygio priemones, skirtas 

regioninėms ar pasaulinėms aplinkos 

problemoms spręsti, pirmiausia kovai su 

klimato kaita; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) aplinkos apsauga yra vienas iš 

didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria 

Sąjunga; 

 

Pakeitimas 4 

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 

(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. 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 
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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; 

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; 

 1a2011 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. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) norint pasiekti Paryžiaus 

susitarime nustatytus tikslus ir iki 2030 m. 

40 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį, būtina 

visapusiškai įgyvendinti Bendro Europos 

dangaus priemones. Taip būtų galima 

išvengti oro erdvės susiskaidymo ir 

optimizuoti eismo srautus, vadinasi, ir 

sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį; 

Pakeitimas 6 

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 

(5) atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 

39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą 

rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės 

įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant 
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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 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; 

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. Iki 2018 m. ICAO 

priims pasaulinės sistemos taikymo 

standartus ir rekomendacijas. 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. 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.; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) atsižvelgiant į tai, kad svarbūs 

pasaulinės rinkos priemonės elementai dar 

turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas 

priklauso nuo nacionalinių ir regioninių 

teisės aktų, kurie dar turi būti priimti, 

manoma, kad peržiūrą tikslinga atlikti 

tada, kai bus aiškus šių teisinių priemonių 

(6) atsižvelgiant į tai, kad pagrindinės 

pasaulinės rinka grindžiamos priemonės 

sąlygos dar turi būti sukurtos, o jos 

įgyvendinimas priklauso nuo nacionalinių 

ir regioninių teisės aktų, būtina atlikti 

ICAO sistemos peržiūrą, kai bus aiškus šių 

teisinių priemonių pobūdis ir turinys, o 
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pobūdis ir turinys, prieš pradedant 

įgyvendinti ICAO pasaulinę rinkos 

priemonę, o Europos Parlamentui ir 

Tarybai bus pateikta ataskaita. Toje 

ataskaitoje turėtų būti aptarti visi ICAO 

priimti standartai ar kitos priemonės, 

trečiųjų šalių veiksmai siekiant įgyvendinti 

pasaulinę rinkos priemonę, kuri nuo 2021 

m. turi būti taikoma išmetamosioms ŠESD, 

ir kiti susiję tarptautinio masto pokyčiai 

(pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir 

Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl 

anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Toje 

ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip 

atliekant ES ATLPS direktyvos peržiūrą 

šias priemones įgyvendinti Sąjungos 

teisėje. Be to, joje turėtų būti atitinkamai 

išnagrinėtos EEE vidaus skrydžiams 

taikomos taisyklės. Prie tos ataskaitos 

prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas 

Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris 

derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos 

sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 

2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos 

mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį; 

Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 

pateikta ataskaita. Toje ataskaitoje turėtų 

būti aptarti visi ICAO priimti standartai ar 

kitos priemonės, trečiųjų šalių veiksmai 

siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos 

priemonę, kuri nuo 2021 m. turi būti 

taikoma išmetamosioms ŠESD, ir kiti 

susiję tarptautinio masto pokyčiai (pvz., 

pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato 

kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus 

susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies 

dioksido rinkų ir apskaitos). Toje 

ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip šias 

priemones suderinti su ES ATLPS 

sistema. Prie tos ataskaitos prireikus turėtų 

būti pridėtas pasiūlymas Europos 

Parlamentui ir Tarybai, kuris derėtų su 

siekiu užtikrinti aviacijos sektoriaus indėlį 

įgyvendinant Sąjungos 2030 m. 

įsipareigojimą visos ekonomikos mastu ir 

ekonomikos požiūriu tinkamiausiu galimu 

būdu mažinti išmetamą ŠESD kiekį; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) Tarptautinei aviacijai skirtos 

išmetamo anglies dioksido kiekio 

kompensavimo ir mažinimo schemos 

(CORSIA) sėkmė labai priklausys nuo 

geografinės taikymo srities ir nuo to, ar 

bus išvengta regioninių schemų 

dubliavimosi. Atsižvelgiant į šias 

aplinkybes aviacijos sektoriuje iš tikrųjų 

gali būti sukurtos vienodos sąlygos; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6b) pajamos, gautos ateityje pardavus 

leidimus aukcione, turėtų būti skirtos 

programoms, kuriomis siekiama 

sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamą 

ŠESD kiekį, ypač mokslinių tyrimų ir 

plėtros programoms, pasitelkiant 

Devintąją bendrąją mokslinių tyrimų 

programą; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) siekiant priimti bendro pobūdžio ne 

teisėkūros procedūra priimtinus aktus, 

kuriais būtų papildomos ar iš dalies 

keičiamos tam tikros neesminės teisėkūros 

procedūra priimto akto nuostatos, pagal 

Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai ICAO rengiamos 

pasaulinės rinkos priemonės taikymo tikslu 

priimti orlaivių naudotojams taikytinas 

išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos, 

ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo 

priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 

kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 

susitarime dėl geresnės teisėkūros 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant 

užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 

pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

(7) siekiant priimti bendro pobūdžio ne 

teisėkūros procedūra priimtinus aktus, 

kuriais būtų papildomos ar iš dalies 

keičiamos tam tikros neesminės teisėkūros 

procedūra priimto akto nuostatos, pagal 

Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai ICAO rengiamos 

pasaulinės rinkos priemonės taikymo tikslu 

priimti orlaivių naudotojams taikytinas 

išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos, 

ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo 

priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, visų pirma su ekspertais, ir 

kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros nustatytais principais. Kad 

sprendimų priėmimo procesas būtų 

skaidresnis ir veiksmingesnis, visų pirma 

siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais 

susijusį parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 

narių ekspertai, o jų ekspertams 

sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
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darbą, posėdžiuose; su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas) 

Direktyva 2003/87/EB 

3 d straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 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. 

„Leidimų pardavimo aukcione gautos 

pajamos 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, visų pirma 

mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui 

siekiant sušvelninti šį poveikį ir prie jo 

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. 

Paskirstant iš aukcionų gautas pajamas 

ypač daug dėmesio skiriama Devintajai 

bendrajai mokslinių tyrimų programai.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=EN) 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas 
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Direktyva 2003/87/EB 

28 a straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) visų išmetamųjų teršalų, kurie 

kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 

m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius 

į aerodromus, esančius šalyse, 

nepriklausančiose Europos ekonominei 

erdvei (toliau – EEE), ir iš jų, atsižvelgiant 

į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros 

rezultatus; 

a) visų išmetamųjų teršalų, kurie 

kiekvienais kalendoriniais metais nuo 

2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 

31 d. išmetami vykdant skrydžius į 

aerodromus, esančius šalyse, 

nepriklausančiose Europos ekonominei 

erdvei (toliau – EEE), ir iš jų, atsižvelgiant 

į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros 

rezultatus; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio iii punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

28 a straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii. c punktas išbraukiamas; ii. c punktas pakeičiamas taip: 

 „c)  visų išmetamųjų teršalų, kurie 

kiekvienais kalendoriniais metais nuo 

2017 m. sausio 1 d. išmetami vykdant 

skrydžius tarp EEE esančių aerodromų 

dėl nukreipimo, nurodyto a ar b 

punktuose, į EEE esantį aerodromą, 

atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytą 

peržiūrą.“; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

28 b straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija teikia ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų 

ICAO standartų ar kitų teisinių priemonių, 

1. Komisija pateikia ataskaitą 

Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 

atitinkamų ICAO standartų ir 
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taip pat vidaus priemonių, kurių siekdamos 

įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, nuo 

2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio 

efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi 

trečiosios šalys, ir dėl kitų susijusių 

tarptautinio masto pokyčių. 

rekomenduojamos tvarkos, ICAO tarybos 

patvirtintų rekomendacijų, susijusių su 

pasauline priemone, ar kitų teisinių 

priemonių, taip pat vidaus priemonių, 

kurių, siekdamos įgyvendinti pasaulinę 

priemonę, nuo 2021 m. taikytiną 

išmetamoms šiltnamio efektą 

sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios 

šalys, ir dėl kitų susijusių tarptautinio 

masto pokyčių. Ši ataskaita turi būti 

pateikta iki 2018 m. sausio 1 d., 2019 m. 

sausio 1 d. ir vėliau reguliariai pagal 

ICAO standartų nustatymo procedūras. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

28 b straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ataskaitoje turėtų būti išnagrinėti 

būdai, kaip atliekant šios direktyvos 

peržiūrą minėtas ICAO priemones 

įgyvendinti Sąjungos teisėje. Ataskaitoje 

taip pat turėtų būti atitinkamai aptartos 

taisyklės, taikytinos skrydžiams EEE 

viduje. 

2. Ataskaitoje turi būti išnagrinėta, 

kaip minėtos ICAO priemonės turi būti 

suderintos su ES ATLPS ir kaip turi būti 

organizuojamas lygiagretus abiejų 

sistemų veikimas nuo 2021 m. Tam tikrais 

atvejais taip pat būti įvertintas GMBM 

poveikis aviacijos sektoriui ir išmetamam 

CO2 kiekiui. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

28 b straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Prie ataskaitos prireikus gali būti 

pridėti pasiūlymai Europos Parlamentui ir 

Tarybai iš dalies keisti, panaikinti ar 

pakeisti 28a straipsnyje numatytas 

nukrypti leidžiančias nuostatas arba 

pratęsti jų galiojimą, atsižvelgiant į 

3. Prie ataskaitos pridedami 

pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai 

dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 

kuriais daromi reikalingi daliniai 

pakeitimai, atsižvelgiant į Sąjungos 

2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos 



 

PE604.549v02-00 14/16 AD\1128444LT.docx 

LT 

Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos 

ekonomikos mastu mažinti išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

mastu mažinti išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį. 
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