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ĪSS PAMATOJUMS 

Pasaulē ievērojami palielinās CO2 emisijas, ko rada aviācijas darbības. Neraugoties uz 

modernu un degvielas patēriņa ziņā ekonomiskāku un tādēļ emisijas samazinošu dzinēju 

izmantošanu aviosatiksmē, CO2 emisijas uz vienu pasažieri un kilometru ir augstākas nekā 

citās transporta nozarēs. Tādēļ bija un vēl arvien nepieciešams arī attiecībā uz aviāciju 

pieņemt vai atjaunināt noteikumus par pakāpenisku CO2 emisiju samazināšanu. Jau aptuveni 

pirms 10 gadiem tika pieņemts lēmums par CO2 emisiju samazināšanu jauniem 

transportlīdzekļiem (vieglajiem automobiļiem), un 2012. gada 1. janvārī ES pieņēma pašreiz 

spēkā esošo aviācijas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS). Sākot no 2012. gada, tā 

attiecās uz EEZ iekšējiem lidojumiem un visiem lidojumiem starp EEZ un trešo valstu 

lidlaukiem.  

Šī vienpusējā ES (attiecīgi EEZ) iekļaušana šajā emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā izraisīja 

daudzus protestus un radīja riskus, ka Eiropas aviosabiedrības starptautiskajā gaisa satiksmē 

varētu tikt pakļautas būtiskiem konkurences izkropļojumiem. Tomēr ES aktivitāte un tās 

izdarītais spiediens pavēra iespēju un radīja nepieciešamību Starptautiskajai Civilās aviācijas 

organizācijai (ICAO) izveidot (kaut arī ar ilgiem pārejas periodiem) globālu un uz tirgu 

balstītu starptautiskās aviācijas sistēmu.  

Līdz brīdim, kad ICAO tiktu panākta vienošanās, un lai veicinātu šādas globālas sistēmas 

ieviešanu ICAO ietvaros, ES uz laiku (no 30.04.2004.) līdz 2016. gada beigām ierobežoja ES 

ETS darbības jomu, neattiecinot to uz EEZ iekšējiem lidojumiem (Regula Nr. 421/2014). 

Tā kā regulējumā netika veiktas nekādas izmaiņas, sākot no 2017. gada, Direktīvas 2003/87 

darbības joma atkal automātiski attiecas uz visiem lidojumiem (EEZ iekšējie lidojumi + visi 

lidojumi starp EEZ un trešo valstu lidlaukiem). Regulā Nr. 421/2014 paredzēto atbrīvojumu 

termiņš beidzās 2016. gada 31. decembrī. Tādējādi papildu noteikumu pieņemšanai laika vairs 

nav.  

ICAO 39. ģenerālā asamblejā, kas notika 2016. gada 6. decembrī, ICAO dalībvalstis izvirzīja 

mērķi stabilizēt starptautiskās gaisa satiksmes radītās CO2 neto emisijas 2020. gada līmenī un 

no 2021. gada ieviest globālu tirgu pasākumu — GMBM (Global Market-Based Measure).  

Šajā sakarībā ICAO nolēma ieviest norēķinu modeli CORSIA (Starptautiskās aviācijas radīto 

CO2 emisiju izlīdzināšanas un samazināšanas shēma). Ar šo shēmu tiešās CO2 emisijas, ko 

izraisa gaisa satiksmes palielināšanās, no 2020. gada kompensēs ar citviet ietaupītajām CO2 

emisijām. Tādējādi tiks veicināti tādi projekti klimata aizsardzības jomā, kuru īstenošana ļauj 

ilgtermiņā būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un kurus uzrauga un apstiprina 

neatkarīgas iestādes. Gaisa pārvadātājiem, kas neizpilda šo emisiju stabilizācijas mērķi, būs 

jāpērk (vai nu tieši, vai publiskās platformās) izlīdzināšanas sertifikāti. Tādējādi projekti 

iegūst jaunu finansējuma avotu un tiks kompensētas aviosabiedrību CO2  emisijas. 

Lai vēl vairāk stimulētu šos starptautiskiem centienus ICAO ietvaros, Komisija ierosina arī 

pēc 2016. gada emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS) attiecināt tikai uz EEZ 

iekšējiem lidojumiem. Ar šo priekšlikumu Komisija cenšas saglabāt ICAO darbības dinamiku.  

Vienlaicīgi Komisija ir iecerējusi gūt lielāku skaidrību par klimata aizsardzības instrumentu 

būtību un saturu, kā arī starptautisko partneru nodomu saistībā ar šīs sistēmas īstenošanu, lai 
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tā varētu atkārtoti novērtēt  Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un vajadzības 

gadījumā to pārskatīt laikposmam pēc 2020. gada. Tādējādi būtu jānodrošina nepieciešamā 

saskaņotība ar Parīzes nolīgumu un ar ES mērķiem, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam.  

Lai gaisakuģa operatoriem nodrošinātu juridisko noteiktību un skaidrību, Komisija uzskata, 

ka priekšlikumam būtu jāstājas spēkā, cik drīz vien iespējams, jo pretējā gadījumā 

operatoriem par savām emisiju kvotām būtu jāpaziņo līdz 2018. gada aprīļa beigām. Ja  

pašreizējie darbības jomas ierobežojumi attiecībā uz EEZ iekšējiem lidojumiem netiks 

pagarināti, operatoram (saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK) līdz 2018. gada 30. aprīlim būtu 

jāiesniedz emisiju sertifikāti attiecībā uz lidojumiem no/uz trešām valstīm. 

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisija regulas priekšlikuma (2017/0017(COD)) mērķi un 

tajā ierosinātos pasākumus. 

 Darbības jomas ierobežojumiem joprojām būtu jāpaliek spēkā. ES ETS tāpat kā no 

2017. gada sākuma būtu jāattiecina tikai uz EEZ iekšējiem lidojumiem.  

 Atbrīvojuma nekomerciāliem gaisakuģu operatoriem, kuru CO2 gada emisijas ir 

mazākas par 1000 tonnām (0,2 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām), termiņš tiks 

pārcelts no 2020. uz 2030. gadu.  

 Komisijai jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par būtiskām starptautiskajām 

norisēm, kas ir saistītas ar globālā tirgus pasākuma īstenošanu, kā arī par trešo valstu 

darbībām minētā pasākuma īstenošanai.  

 Lai sagatavotos klimata aizsardzības instrumentu īstenošanai, Komisija ir pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus, lai nodrošinātu uz gaisakuģu operatoriem attiecināmo emisiju 

atbilstīgu monitoringu, ziņošanu un verifikāciju ar mērķi īstenot ICAO izstrādāto 

globālo, uz tirgu balstīto sistēmu. 

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina grozījumus gan paskaidrojuma rakstā, kas pievienots 

Komisijas priekšlikumam, kā arī konkrētās priekšlikuma detaļās, lai atvieglotu un paātrinātu 

tā īstenošanu, un lai aviosabiedrībām padarītu to praktiskāku. Tas nemaina pamata 

vienošanos, tomēr būtu jācenšas nodrošināt, ka korekcijas, grozījumu priekšlikumi un 

transponēšanas priekšlikumi tiek veikti saskaņā ar LESD 290. pantu.  

Jo īpaši būtu jāpārbauda tas, kā šis ICAO instruments ir savienojams ar ES ETS, kā arī tas, kā 

var pārbaudīt abu šo sistēmu līdzāspastāvēšanu pēc 2021. gada. Būtu arī jāizpēta šā pasākuma 

ietekme uz aviācijas nozari un CO2 emisijām. 

GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 
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Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Vispārējās konvencijas par klimata 

pārmaiņām (UNFCCC) Pušu konferences 

21. sesijā (COP 21), kas notika Parīzē no 

2015. gada 30. novembra līdz 

12. decembrim, tika pieņemts starptautisks 

nolīgums par to, kā stiprināt globālos 

pretpasākumus klimata pārmaiņu 

draudiem. Parīzes nolīgumā inter alia ir 

izvirzīts ilgtermiņa mērķis, kas atbilst 

mērķim temperatūras pieaugumu pasaulē 

noturēt krietni zem 2°C atzīmes, salīdzinot 

ar pirmsindustriālo līmeni, un turpināt 

centienus to ierobežot līdz 1,5°C, salīdzinot 

ar pirmsindustriālo līmeni. Savienības 

vārdā Parīzes nolīgumu apstiprināja ar 

Padomes Lēmumu (ES) 2016/1841. Parīzes 

nolīgums stājās spēkā 2016. gada 

4. novembrī. Lai sasniegtu Parīzes 

nolīguma mērķi, tā puses sagatavos, 

paziņos un uzturēs spēkā secīgus nacionāli 

noteiktos devumus. 

(1) Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Vispārējās konvencijas par klimata 

pārmaiņām (UNFCCC) Pušu konferences 

21. sesijā (COP 21), kas notika Parīzē no 

2015. gada 30. novembra līdz 

12. decembrim, tika pieņemts starptautisks 

nolīgums par to, kā stiprināt globālos 

pretpasākumus klimata pārmaiņu 

draudiem. Parīzes nolīgumā inter alia ir 

izvirzīts ilgtermiņa mērķis, kas atbilst 

mērķim temperatūras pieaugumu pasaulē 

noturēt krietni zem 2°C atzīmes, salīdzinot 

ar pirmsindustriālo līmeni, un turpināt 

centienus to ierobežot līdz 1,5°C, salīdzinot 

ar pirmsindustriālo līmeni. Savienības 

vārdā Parīzes nolīgumu apstiprināja ar 

Padomes Lēmumu (ES) 2016/1841. Parīzes 

nolīgums stājās spēkā 2016. gada 

4. novembrī. Lai sasniegtu Parīzes 

nolīguma mērķi, tā puses sagatavos, 

paziņos un uzturēs spēkā secīgus nacionāli 

noteiktos devumus. Lai gan starptautiskās 

aviācijas nozare Parīzes nolīgumā netika 

iekļauta, arī tai vajadzētu dot ieguldījumu 

emisijas samazināšanas mērķu 

sasniegšanā, piemēram, izmantojot 

globālo tirgus pasākumu (GMBM), kas ir 

jāievieš Starptautiskajai Civilās aviācijas 

organizācijai (ICAO). 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Līguma 191. pantā minētie 

Savienības mērķi vides jomā ir saglabāt, 

aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, 

(2) Līguma 191. pantā minētie 

Savienības mērķi vides jomā ir saglabāt, 

aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, 
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aizsargāt cilvēku veselību, sekmēt 

starptautiska mēroga pasākumus, lai 

risinātu reģionālas vai pasaules vides 

problēmas, un jo īpaši cīnīties pret klimata 

pārmaiņām. 

aizsargāt cilvēku veselību, sekmēt 

starptautiska mēroga pasākumus, lai 

risinātu reģionālas vai pasaules vides 

problēmas, un pirmkārt un galvenokārt 

cīnīties pret klimata pārmaiņām. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Vides aizsardzība ir viena no 

svarīgākajām problēmām, ar ko saskaras 

Savienība. 

 

Grozījums Nr.  4 

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 gaisa kuģu 

operatoriem, kas darbojas šajos maršrutos, 

neatkarīgi no to reģistrācijas vietas. Ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(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. 

Eiropas Savienības Tiesa savā 2011. gada 

decembra spriedumā1a noteica, ka 

lidojumu ārpus EEZ teritorijas 

iekļaušana ES ETS nav starptautisko 

tiesību aktu pārkāpums. 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, 
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(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. 

vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi 

pret gaisa kuģu 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 pret Secretary of State for 

Energy and Climate Change C-366/10, 

ECLI:EU:C:2011:864. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Lai līdz 2030. gadam sasniegtu 

Parīzes nolīgumā izvirzītos mērķus un 

samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 

par 40 %, ir pilnībā jāīsteno Eiropas 

vienotās gaisa telpas pasākumi. Veicot šos 

pasākumus, būtu iespējams izvairīties no 

gaisa telpas sadrumstalotības un varētu 

optimizēt satiksmes plūsmas, tādējādi 

mazinot emisijas. 

Grozījums Nr.  6 

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 

(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 
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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 īpašās rezerves) 

vajadzētu būt tādam pašam kā tam, kas 

atbilst 2016. gadam, un proporcionālam 

kvotu nodošanas saistību 

samazinājumam. 

emisijas, kas pārsniedz 2020. gada līmeni, 

ir lietderīgi paturēt pašreizējo atbrīvojumu, 

kamēr tiek strādāts pie globālā tirgus 

pasākuma veidola un īstenošanas. Līdz 

2018. gadam ICAO ir jāpieņem globālās 

sistēmas īstenošanai nepieciešamie 

standarti un ieteicamā prakse. 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, 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. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Tā kā globālā tirgus pasākuma 

pamatprincipi vēl nav izstrādāti un to 

īstenošana būs atkarīga no pašu valstu un 

reģionu iekšējiem tiesību aktiem, ir 

lietderīgi, tiklīdz ir skaidrība par ICAO 

globālā tirgus pasākuma raksturu, saturu un 

īstenošanas juridiskajiem instrumentiem, to 

izvērtēt vēl pirms tā darbības sākuma un 

iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei. Ziņojumā vajadzētu apskatīt 

visus ICAO ietvaros pieņemtos standartus 

vai citus instrumentus, pasākumus, ko 

trešās valstis veikušas nolūkā ieviest 

globālo tirgus pasākumu, kuru emisijām 

piemēro no 2021. gada, un citas nozīmīgas 

(6) Tā kā globālā tirgus pasākuma 

pamatnosacījumi vēl nav izstrādāti un to 

īstenošana būs atkarīga no pašu valstu un 

reģionu iekšējiem tiesību aktiem, ir 

noteikti jāpārskata šis ICAO pasākums, 
tiklīdz ir skaidrība par ICAO globālā tirgus 

pasākuma raksturu, saturu un īstenošanas 

juridiskajiem instrumentiem, un būtu 

jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam 

un Padomei. Ziņojumā vajadzētu apskatīt 

visus ICAO ietvaros pieņemtos standartus 

vai citus instrumentus, pasākumus, ko 

trešās valstis veikušas nolūkā ieviest 

globālo tirgus pasākumu, kuru emisijām 

piemēro no 2021. gada, un citas nozīmīgas 
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starptautiskas norises (piemēram, 

UNFCCC un Parīzes nolīguma sakarā 

pieņemtos noteikumus par oglekļa tirgiem 

un uzskaiti). Ziņojumā arī vajadzētu 

apskatīt, kā šos instrumentus iestrādāt 

Savienības tiesībās, pārskatot ES ETS. 

Tajā vajadzētu apskatīt arī EEZ iekšējiem 

lidojumiem piemērojamos noteikumus. 
Ziņojumam vajadzētu pievienot arī 

attiecīgu priekšlikumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei, kas nodrošinātu, 

ka Savienības saistību izpildē — līdz 

2030. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazinājumu visas 

tautsaimniecības mērogā — aviācijas 

sektors dod pienācīgu artavu. 

starptautiskas norises (piemēram, 

UNFCCC un Parīzes nolīguma sakarā 

pieņemtos noteikumus par oglekļa tirgiem 

un uzskaiti). Ziņojumā arī vajadzētu 

apskatīt, kā šos instrumentus saskaņot ar 

ES ETS. Ziņojumam vajadzētu pievienot 

arī attiecīgu priekšlikumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei, kas nodrošinātu, 

ka Savienības saistību izpildē — līdz 

2030. gadam  panākt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazinājumu visas 

tautsaimniecības mērogā — aviācijas 

sektors dod pienācīgu artavu veidā, kas, no 

ekonomikas viedokļa raugoties, ir 

visiespējamākais. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Starptautiskās aviācijas radīto 

oglekļa emisiju izlīdzināšanas un 

samazināšanas shēmas (CORSIA) 

panākumi lielā mērā būs atkarīgi no tā, 

vai tai būs ģeogrāfiski plaša piemērošanas 

joma un vai izdosies nepieļaut reģionālo 

shēmu pārklāšanos. Pamatojoties uz šiem 

apstākļiem, aviācijas nozarē var izveidot 

patiesi līdzvērtīgus konkurences 

apstākļus. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

6.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6b) Turpmākajās kvotu izsolēs gūtie 

ieņēmumi būtu jāpiešķir programmām, 

kuru mērķis ir samazināt emisijas 

aviācijas nozarē, un jo īpaši pētniecības 

un izstrādes programmām, un tas būtu 
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jādara, izmantojot Devīto pētniecības 

pamatprogrammu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai varētu pieņemt vispārēji 

piemērojamus neleģislatīvus aktus, ar 

kuriem papildinātu vai grozītu dažus 

nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar 

Līguma 290. pantu pieņemt aktus par gaisa 

kuģu operatoru emisiju pienācīgu 

monitoringu, ziņošanu un verifikāciju, kas 

ir nepieciešami, lai varētu īstenot ICAO 

pašlaik izstrādāto globālo tirgus pasākumu. 

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 

lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 

saskaņā ar principiem, kas noteikti 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 

deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 

vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 

Padome visus dokumentus saņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 

minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 

piekļuve Komisijas ekspertu grupu 

sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 

sagatavošana. 

(7) Lai varētu pieņemt vispārēji 

piemērojamus neleģislatīvus aktus, ar 

kuriem papildinātu vai grozītu dažus 

nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar 

Līguma 290. pantu pieņemt aktus par gaisa 

kuģu operatoru emisiju pienācīgu 

monitoringu, ziņošanu un verifikāciju, kas 

ir nepieciešami, lai varētu īstenot ICAO 

pašlaik izstrādāto globālo tirgus pasākumu. 

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, jo īpaši ekspertu līmenī, un 

lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 

saskaņā ar principiem, kas noteikti 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu. Proti, lai 

deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 

vienlīdzīgu dalību, visus dokumentus reizē 

ar dalībvalstu ekspertiem saņem arī 

Eiropas Parlaments un Padome, un to 

eksperti var sistemātiski piedalīties 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana, 

lai tādējādi lēmumu pieņemšanas process 

kļūtu pārredzamāks un efektīvāks. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)  

Direktīva 2003/87/EK 

3.d pants – 4. punkts – 1. daļa 



 

AD\1128444LV.docx 11/15 PE604.549v02-00 

 LV 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (1) regulas 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. 

„Kvotu izsolē gūtos ieņēmumus izmanto, 

lai risinātu klimata pārmaiņu radītās 

problēmas Savienībā un trešās valstīs un 

lai tādējādi cita starpā samazinātu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, pielāgotos 

klimata pārmaiņu sekām ES un trešās 

valstīs, sevišķi jaunattīstības valstīs, un jo 

īpaši lai finansētu pētniecību un izstrādi 

saistībā ar pārmaiņu mazināšanu un 

pielāgošanos tām, tostarp jo īpaši 

aeronautikas un gaisa transporta jomā, lai 

samazinātu emisijas, izmantojot transportu 

ar zemu emisiju līmeni, un lai segtu ar 

Kopienas sistēmas pārvaldību saistītās 

izmaksas. Ieņēmumi no izsolēm jo īpaši 

būtu jāizmanto, arī lai finansētu iemaksas 

Pasaules Energoefektivitātes un 

atjaunojamo energoresursu fondā, un 

pasākumiem, ar ko nepieļauj mežu 

izciršanu. Piešķirot izsolē gūtos 

ieņēmumus, īpašu uzmanību pievērš 

topošajai Devītajai pētniecības 

pamatprogrammai.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?qid=1499068570529&uri=CELEX:32008L0101) 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i daļa 

Direktīva 2003/87/EK 

28.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) attiecībā uz visām emisijām, kuras 

rodas lidojumos no/uz lidlaukiem, kas 

atrodas valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas 

zonas (EEZ), katrā kalendārajā gadā no 

2013. gada 1. janvāra, ievērojot 28.b pantā 

minēto pārskatīšanu; 

(a) attiecībā uz visām emisijām, kuras 

rodas lidojumos no/uz lidlaukiem, kas 

atrodas valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas 

zonas (EEZ), katrā kalendārajā gadā no 

2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 

31. decembrim, ievērojot 28.b pantā 
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minēto pārskatīšanu; 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa 

Direktīva 2003/87/EK 

28.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii. punkta c) apakšpunktu svītro; ii.  punkta c) apakšpunktu aizstāj ar 

šādu: 

 „c) attiecībā uz visām emisijām, kuras 

rodas lidojumos no/uz lidlaukiem, kas 

atrodas EEZ, ja kāds no a) vai 

b) apakšpunktā minētajiem lidojumiem ir 

novirzīts uz lidlauku EEZ teritorijā, katrā 

kalendārajā gadā no 2017. gada 

1. janvāra, ievērojot 28.b pantā minēto 

pārskatīšanu.”; 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2003/87/EK 

28.b pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija Eiropas Parlamentam un 

Padomei ziņo par attiecīgajiem ICAO 

standartiem vai citiem juridiskiem 

instrumentiem, kā arī par pasākumiem, ko 

trešās valstis veikušas nolūkā ieviest 

globālo tirgus pasākumu, kuru emisijām 

piemēro no 2021. gada, un citām 

nozīmīgām starptautiskām norisēm. 

1. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam 

un Padomei par attiecīgajiem ICAO 

standartiem un ieteicamo praksi (SARP), 

par ieteikumiem, ko ICAO padome ir 

apstiprinājusi attiecībā uz globālo 

pasākumu, vai par citiem juridiskiem 

instrumentiem, kā arī par pasākumiem, ko 

trešās valstis veikušas nolūkā ieviest 

globālo pasākumu, kuru emisijām piemēro, 

sākot no 2021. gada, un par citām 

nozīmīgām starptautiskām norisēm. Šādus 

ziņojumus iesniedz līdz 2018. gada 

1. janvārim, 2019. gada 1. janvārim un 

pēc tam regulāri saskaņā ar ICAO 

standartu izstrādāšanas procedūrām. 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2003/87/EK 

28.b pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ziņojumā vajadzētu apskatīt, kā šos 

ICAO instrumentus Savienības tiesībās var 

iestrādāt, pārskatot šo direktīvu. 

Ziņojumā arī apskata noteikumus, kas 

pēc vajadzības piemērojami lidojumiem 

Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). 

2. Ziņojumā aplūko, kā šos ICAO 

instrumentus saskaņot ar ES ETS un kādā 

veidā nodrošināt abu sistēmu 

līdzāspastāvēšanu pēc 2021. gada. 

Attiecīgā gadījumā novērtē arī GMBM 

ietekmi uz aviācijas nozari un CO2 

emisijām. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2003/87/EK 

28.b pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ziņojumam var pievienot Eiropas 

Parlamentam un Padomei adresētus 

priekšlikumus grozīt, svītrot, pagarināt vai 

aizstāt 28.a pantā paredzētos atbrīvojumus 

saskanīgi ar Savienības saistībām līdz 

2030. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazinājumu visas 

tautsaimniecības mērogā. 

3. Ziņojumam pievieno Eiropas 

Parlamentam un Padomei adresētus tiesību 

akta priekšlikumus par to, lai spēkā 

esošajos tiesību aktos izdarītu 

nepieciešamos grozījumus atbilstīgi 
Savienības saistībām līdz 2030. gadam 

panākt siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazinājumu visas tautsaimniecības 

mērogā. 
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