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ĪSS PAMATOJUMS 

Vēsturisks atskats 

ES 2003. gadā pieņēma lēmumu, ar ko izveidoja pasaulē pirmo lielo reģionāla mēroga 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), un 2005. gadā tā sāka darboties. Pēc tam 

2008. gadā ES pieņēma grozījumu direktīvu, ar ko centās panākt plašāku ES ETS 

piemērošanu, no 2012. gada to attiecinot arī uz aviācijas radītajām emisijām.  

Šī iecere piemērot sistēmu plašāk tika vērtēta ļoti pretrunīgi un radīja nopietnas problēmas 

tirdzniecības attiecībās ar tādiem ES stratēģiskajiem partneriem kā ASV, Ķīna un Indija. 

Turklāt tādēļ radās arī vairākas juridiskas problēmas. Diemžēl šie centieni plašāk piemērot ES 

ETS, to attiecinot arī uz aviāciju, pamatīgi kaitēja Eiropas aviācijas rūpniecībai, sevišķi 

aviācijas un kosmiskās rūpniecības nozarei, un iedragāja ES un tās dalībvalstu reputāciju.  

Galu galā Eiropas Komisijai 2012. gadā vairs nebija citas iespējas kā vien pieņemt lēmumu 

apturēt piemērošanu („apstādināt pulksteni”), un 2014. gadā lēmuma darbības termiņš tika 

pagarināts. Šāda lēmuma pieņemšana bija noteicošais faktors, kas veicināja vispārēja 

risinājuma meklēšanu starptautiskā līmenī. Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas1 

(ICAO) ģenerālās asamblejas 38. sesijā 2013. gada oktobrī patiešām tika nolemts ieviest 

globālu tirgus pasākumu (GTP), kas kalpotu par vispārējas vienošanās pamatu, lai panāktu, ka 

no 2020. gada izaugsme ir iespējama bez oglekļa emisijām (rezolūcija Nr. A38-18).  

GTP shēma 

Pirms ICAO ģenerālās asamblejas 39. sesijas Transporta un tūrisma (TRAN) komitejas 

delegācija, kuras sastāvā bija arī šā atzinuma sagatavotāja, 2016. gada maijā Monreālā tikās ar 

ICAO padomes priekšsēdētāju doktoru Olumuyiwa Benard Aliu un ICAO ģenerālsekretāru 

doktoru Fang Liu, lai apspriestos par GTP. Otavā norisinājās arī konstruktīvs dialogs ar 

Kanādas aviācijas ministrijas augstākā līmeņa amatpersonām un citām svarīgām 

amatpersonām.  Atzinuma sagatavotāja šajā pašā nolūkā tikās arī ar ASV Federālās aviācijas 

administrācijas (FAA) un Kanādas valdības augstākā līmeņa pārstāvjiem.  

Turklāt 2016. gada oktobrī apvienotā TRAN un ENVI (Vides, sabiedrības veselības un 

pārtikas nekaitīguma) komitejas ad hoc delegācija piedalījās ICAO ģenerālās asamblejas 

39. sesijas darbā, vērīgi sekojot līdzi tam, kā risinās sarunas par GTP. Ārkārtīgi labas 

attiecības izveidojās ar ES transporta komisāri un viņas komandu un ar ES padomes 

prezidentvalsti. Gaisotne 39. sesijā bija ļoti konstruktīva, un tas palīdzēja panākt pasaules 

mēroga vienošanos, kas bija prasījusi tik daudz laika un pūļu. 

Rezultātā ICAO ģenerālā asambleja 2016. gada oktobrī pieņēma rezolūciju par GTP (Nr. A39-

3), ar ko GTP īsteno, ieviešot Starptautiskās aviācijas radīto oglekļa emisiju izlīdzināšanas un 

samazināšanas shēmu (CORSIA2).  CORSIA galvenie elementi:  

 ja starptautiskās civilās aviācijas radīto CO2 emisiju kopējais gada apjoms 

palielināsies, pārsniedzot 2020. gada līmeni, tiks veikti attiecīgi pasākumi; 

                                                 
1 ICAO ir ANO aģentūra, kas vieno 191 valsti un nodrošina starptautiskās civilās aviācijas pārvaldību. 
2 CORSIA — Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. 
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 izmēģinājuma posms ilgs no 2021. līdz 2023. gadam; 

 pirmo posmu plānots īstenot no 2024. līdz 2026. gadam, un tajā piedalīsies tikai tās 

valstis, kuras pašas būs brīvprātīgi pievienojušās shēmai;  

 otro posmu plānots īstenot no 2027. līdz 2035. gadam, un līdzdalība tajā būs obligāta 

visām valstīm, izņemot valstis, kurām izņēmuma kārtā būs ļauts shēmai 

nepievienoties;   

 no 2017. gada 21. aprīļa GTP shēmu brīvprātīgi sāks īstenot 67 valstis, kas nodrošina 

87,5 % no starptautiskās aviācijas nozares darbības kopējā apjoma; būtu jāatzīmē, ka 

tad, ja valsts reiz ir nolēmusi piedalīties shēmā, par saistošiem tai tiek uzskatīti arī visi 

turpmāk pieņemtie lēmumi; 

 visbeidzot, vienošanās paredz, ka reizi trijos gados ir jāveic pārskatīšana, kas ļaus 

CORSIA pilnveidot vēl vairāk.  

Gan Eiropas Komisijas, gan ES dalībvalstu eksperti kopā ar ICAO Aviācijas vides 

aizsardzības komitejas (CAEP) ekspertiem pašlaik cenšas sīki izstrādāt shēmas tehniskos 

noteikumus, kas nodrošinātu tās efektīvu un lietderīgu darbību.   

Atzinuma sagatavotājas nostāja 

Atzinuma sagatavotāja pilnībā piekrīt Komisijas priekšlikumam un jau iepriekš ir atbalstījusi 

globāla tirgus pasākuma ieviešanu. Tāpat arī viņa ir pārliecināta, ka konkrētus rezultātus var 

sasniegt tikai ar vispārēju un pragmatisku pieeju. Taču, ja vēlamies panākt Eiropas kontinenta 

izaugsmi starptautiskā mērogā, mums nav izdevīgi pār mēru regulēt savu aviācijas nozari, jo 

tas neapšaubāmi kaitētu mūsu aviokompānijām un Eiropas aviācijas un kosmosa rūpniecībai 

un mazinātu mūsu spēju konkurēt ar pārējo pasauli.  

Rīkojoties vienpusēji un izolēti, ES ir devusies neīstajā virzienā. Diemžēl nebija ne mazākas 

izpratnes nedz par Eiropas aviācijas un kosmosa rūpniecības sasniegumiem tehnoloģiju jomā, 

nedz par operatīviem uzlabojumiem, ko panākušas dalībvalstis, un tie nekādi netika ņemti 

vērā.  

Turklāt atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt arī to, ka netika atzīti tiesību akti, kas ES līmenī 

bija pieņemti, lai Eiropas gaisa telpā novērstu pārslodzi un veicinātu satiksmes plūsmu. 

TRAN komiteja pilnībā atbalstīja J. Foster 2012. gadā sagatavoto ziņojumu par Eiropas 

vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošanu, kurā dalībvalstīm pieprasīts pilnībā īstenot visus 

Eiropas vienotās gaisa telpas tiesību aktus, jo tie veicina tiešo maršrutēšanu un tādējādi 

samazinās degvielas patēriņš, emisijas un galu galā arī biļetes cena patērētājam.  

Emisiju apjoma samazināšanos ir veicinājusi arī Galileo satelītnavigācijas sistēmas (globālās 

navigācijas satelītu sistēmas (GNSS1) un Eiropas Zemes novērošanas programmas 

(Copernicus)) izmantošana un kopīgās tehnoloģiju ierosmes „Clean Sky I” (EUR 1,6 miljardu 

budžets) un „Clean Sky II” (EUR 4 miljardu budžets). Šajos pētniecības un izstrādes projektos 

tiek radīti nākamās paaudzes gaisakuģi un dzinēji, un minētie projekti ir bijuši tik veiksmīgi, 

ka noslēgumā fāzē jau tiek spriests par „Clean Sky III”.  

Būtu jāvērš uzmanība arī uz to, ka dalībvalstis, aviokompānijas un aviācijas un kosmosa 

rūpniecība ir ieguldījušas miljardus, lai rastu ilgtspējīgas degvielas alternatīvas, un ir 

                                                 
1 TRAN komiteja 2012. gadā atzinuma sagatavotājai bija uzticējusi sagatavot arī atzinumu par Regulu (ES) 

Nr. 1285/2013 par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju. 
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apņēmušās to darīt arī turpmāk. Rezultāts ir acīmredzams — ICAO dati liecina, ka degvielas 

patēriņa ziņā pasažierkilometra izteiksmē mūsdienās gaisakuģis ir par aptuveni 80 % 

efektīvāks nekā pagājušā gadsimta 60. gados.  

Secinājums 

Noslēgumā atzinuma sagatavotāja pauž stingru pārliecību par to, ka ir jāakcentē nozarē 

panāktie sasniegumi tehnoloģiju jomā, taču uzsver, ka Komisijas priekšlikums galvenokārt ir 

vērsts uz nepieciešamību neatsākt piemērošanu („nepalaist apstādināto pulksteni”), kas 

pašlaik ir aktuālāka. Tāpēc atzinuma sagatavotāja nelokāmi uzskata, ka Parlamentam būtu 

jāatbalsta ES komisāre V. Bulc un viņas komanda un jādod laiks izstrādāt reāli īstenojamu un 

konstruktīvu GTP, kas būtu pieņemams visām valstīm — gan tām, kuras jau ir pievienojušās, 

gan tām, uz kuru pievienošanos mēs ceram nākotnē. Pretējā gadījumā var izrādīties, ka 

tuvākajā nākotnē starptautisku risinājumu nav iespējams rast. Tāpēc tas ir mūsu — 

Parlamenta — interesēs atbalstīt Komisijas priekšlikumu „apstādināt pulksteni”. 
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GROZĪJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 

pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

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 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 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, un ir vajadzīga 

pastāvīga politiskā griba lēmumus 

pieņemt saskaņā ar nolīgumu, lai 

panāktu, ka tajā nospraustie mērķi tiešām 

tiek sasniegti. Tomēr būtu jāatzīmē, ka 

COP 21 pieņemtais Parīzes nolīgums uz 

starptautiskās aviācijas un jūrniecības 

nozarēm neattiecas un ka tieši 

Starptautiskā Civilās aviācijas 

organizācija (ICAO) tajā ir norādīta kā 

īstā struktūra, kurai aviācijas jomā būtu 

jānāk klajā ar reāli īstenojamu GTP 
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shēmu. 

 

Grozījums Nr.  2 

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. un 

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, veicinot minēto 

emisiju samazināšanos, un, lai to 

panāktu, Komisijai būtu jānodrošina 

platforma, kurā dalībvalstis varētu 

apmainīties ar labāko praksi un pieredzi, 

kas gūta mazemisiju mobilitātes sektorā. 

Grozījums Nr.  3 

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 

(4) Savienība un tās dalībvalstis jau 

kopš 1997. gada ir centušās panākt 

starptautisku nolīgumu par aviācijas 

sektora radīto siltumnīcefekta gāzu 
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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, ka 

pēc minētajā regulā paredzētās 

pārskatīšanas sistēmā no 2017. gada 

1. janvāra varētu ietvert arī lidojumus uz 

un no lidlaukiem, kas atrodas ārpus EEZ. 

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. 

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 sistēma) un ir jāatbalsta 

novatoriskas tehnoloģijas saistībā ar 

projektu „Clean Sky”. Ja ar 

Starptautiskās Civilās aviācijas 

organizācijas (ICAO) starpniecību tiks 

ieviests globālais tirgus pasākums, tas 

palīdzēs vēl vairāk samazināt aviācijas 

emisijas. Ar šādu pamatojumu piemēroja 

atbrīvojumus no ievērošanas saistībām, 

kuras attiecas 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 — 

jaunākais atbrīvojums 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. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ņemot vērā, ka ICAO asambleja (5) Ņemot vērā, ka ICAO asambleja 
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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 īpašās rezerves) 

vajadzētu būt tādam pašam kā tam, kas 

atbilst 2016. gadam, un proporcionālam 

kvotu nodošanas saistību samazinājumam. 

2016. gada oktobrī savā 39. sesijā pieņēma 

rezolūciju par globāla tirgus pasākuma 

ieviešanu no 2021. gada, ar ko tiks 

kompensētas starptautiskās aviācijas 

emisijas, kuras pārsniedz 2020. gada 

līmeni, ir lietderīgi paturēt spēkā 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 ne vēlāk kā līdz 2021. gadam 

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 un 

lai nepieļautu pārklāšanos ar ES ETS 

saistībām. 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 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. 

 

Grozījums Nr.  5 

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 

(6) Tā kā globālā tirgus pasākuma 

pamatprincipi vēl nav izstrādāti un to 

īstenošana būs atkarīga no pašu valstu un 
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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 

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. 

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. Lai shēma sekmīgi darbotos, 

Savienībai arī turpmāk ir jāatbalsta 

dalībvalstis un cieši jāsadarbojas ar 

ICAO, kura pilda novērotāja funkciju, un 

tādējādi jāpanāk, ka informācija kļūst 

pārredzamāka, un jāveicina ICAO 

nolīguma izpilde. 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 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 un 

noteikumos, kas piemērojami EEZ 

iekšējiem lidojumiem. 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. Ziņojumā būtu arī jāizvērtē 

globālā tirgus pasākuma vēriens un 

ekoloģiskā integritāte kopumā, cita starpā 

arī Parīzes nolīguma mērķu un prasību 

kontekstā. 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Būtu arī jāpatur prātā, ka izredzes 

sekmīgi īstenot Starptautiskās aviācijas 

radīto oglekļa emisiju izlīdzināšanas un 
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samazināšanas shēmu (CORSIA), kad par 

to vienosies ICAO, ir atkarīgas no tā, vai 

būs nodrošināts, ka valsts un reģionu 

līmenī neveidojas savstarpēji pretrunīgas 

vai dublējošas shēmas, jo nedrīkst pieļaut 

nedz konkurences izkropļošanu, nedz 

nepieņemamu administratīvo slogu. 

Minētās shēmas sekmīgu darbību veicinās 

arī pilnīga Eiropas vienotās gaisa telpas 

izveide, jo tādējādi ir iecerēts novērst 

Eiropas gaisa telpas fragmentāciju un līdz 

ar to panākt, ka aviācija atstāj mazāku 

vides pēdas nospiedumu. Turklāt 

Savienībā CORSIA būtu jāievieš, ņemot 

vērā reizi trijos gados veicamo 

pārskatīšanu, kas ļaus shēmu pilnveidot 

vēl vairāk. 

Grozījums Nr.  7 

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 būtu jāievieš kā viens no ICAO 

iecerēto pasākumu kopuma elementiem, 

turklāt nodrošinot, ka dalībvalstis pilnībā 

īsteno arī Eiropas vienotās gaisa telpas 

tiesību aktus un SESAR un ka tiek 

izmantota globālā navigācijas satelītu 

sistēma (GNSS) un īstenotas 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, 

aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu 
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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 GTP 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. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Vienkāršības labad un nolūkā 

samazināt mazākajiem gaisakuģu 

operatoriem veicamos administratīvos 

uzdevumus nekomerciālus gaisakuģu 

operatorus, kuru emisijas nesasniedz 

1000 t CO2 gadā, vēl desmit gadus 

vajadzētu uzskatīt par 

Direktīvas 2003/87/EK prasībām 

atbilstošiem, un šo desmit gadu laikā būtu 

jāizstrādā pasākumi, kas nodrošina, ka 

nākotnē emisiju samazināšanā ir iesaistīti 

visi operatori. 

(8) Vienkāršības labad un lai 

atvieglotu administratīvos uzdevumus 

vismazākajiem gaisakuģu operatoriem un 

tālākajiem reģioniem, nekomerciālus 

gaisakuģu operatorus, kuru radīto emisiju 

apjoms nesasniedz 1000 t CO2 gadā, un 

tālākos reģionus vajadzētu uzskatīt par 

Direktīvas 2003/87/EK prasībām 

atbilstošiem. Turklāt būtu vēlreiz 

jānorāda, ka Direktīvas 2003/87/EK 

I pielikuma tabulas daļas „Aviācija” a) 

līdz k) apakšpunktā ir uzskaitītas to 

kategoriju darbības, kurām direktīvu 

nepiemēro. Ierosinātajā pārskatīšanas 

procesā, kas izklāstīts 28.b pantā, būtu 

vēlreiz jāapstiprina, ka attiecīgie lidojumi 

direktīvas piemērošanas jomā joprojām 

neietilpst.  

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

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

Direktīva 2003/87/EK 

3.d pants – 4. punkts – 1. daļa 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1) 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. 

„Dalībvalstis nosaka, kā tiek izmantoti 

kvotu izsolēs gūtie ieņēmumi, ja vien ir 

nodrošināts, ka ar šiem ieņēmumiem 

finansē tieši tos pētniecības projektus un 

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 var plaši izmantot GNSS 

un sadarbspējīgus risinājumus, jo īpaši 

tos, ar ko uzlabo aeronavigācijas 

infrastruktūru, aeronavigācijas 

pakalpojumu sniegšanu un gaisa telpas 

izmantošanu. Savienības saistību izpildei 

būtisks pamata faktors ir saskaņā ar 

Direktīvu 2003/87/EK rīkotas kvotu 

izsoles rezultātā gūto ieņēmumu 

pārredzams izlietojums.”; 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ia daļa (jauna) 

Direktīva 2003/87/EK 

28.a pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ia. punktam pievieno šādu 

ba) apakšpunktu: 

 „(ba) 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.”; 
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

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

Direktīva 2003/87/EK 

28.a pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atkāpjoties no 3.d līdz 3.f panta un līdz 

brīdim, kad stājušies spēkā grozījumi pēc 

28.a pantā minētās pārskatīšanas, no 

2017. gada 1. janvāra gaisakuģu 

operatoriem katru gadu piešķir tādu kvotu 

apjomu, kas atbilst 2016. gada apjomam. 

No 2021. gada šim kvotu apjomam 

piemēro 9. pantā minēto lineāro 

koeficientu. 

Atkāpjoties no 3.d līdz 3.f panta un līdz 

brīdim, kad stājušies spēkā grozījumi pēc 

28.a pantā minētās pārskatīšanas, no 

2017. gada 1. janvāra gaisakuģu 

operatoriem katru gadu piešķir tādu kvotu 

apjomu, kas atbilst 2016. gada apjomam. 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

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

Direktīva 2003/87/EK 

28.a pants – 8. punkts  

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (da) panta 8. punktu svītro; 

8. Komisija regulāri un vismaz reizi 

gadā informē Eiropas Parlamentu un 

Padomi par Starptautiskās Civilās 

aviācijas organizācijas (ICAO) sarunās 

panākto, kā arī par tās centieniem 

veicināt tirgus mehānismu starptautisku 

pieņemšanu trešās valstīs. Pēc 2016. gada 

ICAO asamblejas Komisija Eiropas 

Parlamentam un Padomei iesniedz 

ziņojumu par darbībām, lai īstenotu 

starptautisku vienošanos par globālo 

tirgus mehānismu no 2020. gada, ar ko 

nediskriminējošā veidā samazinās 

aviācijas radītās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, tostarp informāciju par 

ieņēmumu izlietojumu, ko dalībvalstis 

iesniegušas saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 525/2013 17. pantu. 

 

Savā ziņojumā Komisija apsver un  



 

AD\1128333LV.docx 15/17 PE604.687v02-00 

 LV 

vajadzības gadījumā, reaģējot uz sarunās 

panākto, ietver priekšlikumus par to, kādā 

mērā no 2017. gada 1. janvāra būtu 

jāaptver emisijas, kas rodas lidojumos 

no/uz lidlaukiem, kas atrodas valstīs 

ārpus EEZ. Savā ziņojumā Komisija 

arīdzan aplūko risinājumus citām 

problēmām, kas var rasties šā panta 1. līdz 

4. punkta piemērošanas gaitā, un tajā 

pašā laikā gādā par vienlīdzīgu attieksmi 

pret visiem operatoriem, kas darbojas 

vienā maršrutā. 

Grozījums Nr.  13 

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 regulāri un vismaz reizi 

gadā ziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei par attiecīgajiem ICAO 

standartiem un ieteicamo praksi (SARP), 

par ieteikumiem, ko ICAO padome ir 

apstiprinājusi attiecībā uz globālo tirgus 

pasākumu, vai par citiem juridiskiem 

instrumentiem, kā arī par pasākumiem, ko 

trešās valstis veikušas nolūkā ieviest 

globālo tirgus pasākumu, kuru emisijām 

piemēro, sākot no 2021. gada, un par citām 

nozīmīgām starptautiskām norisēm. 

Komisija ziņo arī par ICAO centieniem 

noteikt sektoram ticamu ilgtermiņa mērķi. 
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