
AM\925259LT.doc PE504.161v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2012/0328(COD)

28.1.2013

PAKEITIMAI
8 - 24

Pranešimo projektas
Peter Liese
(PE502.041v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo laikinai 
nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, 
nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje

Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2012) 0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))



PE504.161v01-00 2/15 AM\925259LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\925259LT.doc 3/15 PE504.161v01-00

LT

Pakeitimas 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pasiūlymo randasi blogas precedentas, mažinamas rinkos nuspėjamumas aviacijos 
sektoriaus veiklos vykdytojams ir prieštaraujama geresnio reglamentavimo tikslams. Tai taip 
pat kenkia ES reglamentavimo patikimumui pasaulio akyse.

Pakeitimas 9
Matthias Groote

Teisėkūros rezoliucijos projektas
7 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

remdamasis Kioto protokolo, kuris buvo 
patvirtintas 2002 m. balandžio 25 d. 
Tarybos sprendimu dėl Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
Kioto protokolo patvirtinimo Europos 
bendrijos vardu ir bendro jame numatytų 
įsipareigojimų vykdymo (2002/358/EB), 2 
straipsnio 2 dalimi,

Or. de

Pakeitimas 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sąjungos įsipareigojimas iki 2020 m. 
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sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį apima ir vykdant 
tarptautinius skrydžius išmetamą CO2
kiekį, todėl aišku, kad aviacija turi 
prisidėti siekiant Sąjungos tikslų. Jei 
aviacijos sektoriaus poveikis klimato 
kaitai ir toliau didės tokiais pat tempais, 
šis sektorius gerokai pakenks teršalų 
išmetimo mažinimo tikslui, kurį 
įgyvendina kiti sektoriai. Taip pat reikėtų 
pažymėti, kad aviacijos sektorius gauna 
nemažai subsidijų; jam, priešingai nei 
kitoms vartotojų paslaugoms Sąjungoje, 
netaikomas pridėtinės vertės mokestis, 
aviacijos veiklai netaikomas degalų 
mokestis ir sektorius naudojasi tikrai 
dosniomis valstybės pagalbos taisyklėmis, 
kaip nustatyta 2005 m. gruodžio 9 d. 
Komisijos komunikate „Bendrijos gairės 
dėl oro uostų finansavimo ir valstybės 
pagalbos oro transporto bendrovių veiklai 
iš regioninių oro uostų pradėti“;

Or. en

Pakeitimas 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant sudaryti sąlygas šiai pažangai 
ir ją dar paspartinti, pageidautina atidėti 
reikalavimų, kylančių iki 2013 m. ICAO 
asamblėjos ir susijusių su skrydžiais į 
aerodromus už ES ir su Sąjunga glaudžiai 
ekonomiškai susijusių teritorijų, kuriose 
taip pat kovojama su klimato kaita, ribų ir 
iš tokių aerodromų, vykdymo užtikrinimą.
Todėl prieš orlaivių naudotojus neturėtų 
būti imamasi veiksmų dėl reikalavimų 
teikti patikrinto išmestų teršalų kiekio 
ataskaitas ir atsisakyti atitinkamo 
apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, 

(2) siekiant sudaryti sąlygas šiai pažangai 
ir paskatinti ICAO valstybes nares 
sparčiau prisiimti bendrą įsipareigojimą 
pasaulio mastu spręsti aviacijos išmetamų 
teršalų kiekio klausimą, pageidautina 
atidėti reikalavimų, susijusių su skrydžiais 
į aerodromus už ES ir už ELPA valstybių,
kurios į savo teisės aktus įtraukė 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/87/EB, 
nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje,
ribų ir iš tokių aerodromų, vykdymo 
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susijusio su skrydžiais į šiuos aerodromus 
ir iš jų, pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EK, nustatančią šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje, kylančių iki 2014 m. sausio
1 d.  Orlaivių naudotojai, norintys toliau 
taikyti minėtus reikalavimus, turėtų galėti 
tai daryti;

užtikrinimą. Todėl prieš orlaivių 
naudotojus neturėtų būti imamasi veiksmų 
dėl reikalavimų teikti patikrinto išmestų 
teršalų kiekio ataskaitas ir atsisakyti 
atitinkamo apyvartinių taršos leidimų 
skaičiaus, susijusio su skrydžiais į šiuos 
aerodromus ir iš jų, pagal 2003 m. spalio 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, kylančių iki 
2014 m. gegužės 1 d. Orlaivių naudotojai, 
norintys toliau taikyti minėtus 
reikalavimus, turėtų galėti tai daryti;

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą pakeitimą tinkamai atskiriamos direktyvą įgyvendinančios valstybės ir 
trečiosios šalys ir primenama, kad įsipareigojimas spręsti aviacijos išmetamo teršalų kiekio 
klausimą yra bendras ICAO valstybių narių, o ne vien tik ES įsipareigojimas.

Pakeitimas 12
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Europos Sąjunga ragina ICAO 
asamblėjoje susitarti dėl pasaulinės rinkos 
priemonės ir realistinio jos įgyvendinimo
tvarkaraščio ir dėl sistemos, pagal kurią 
būtų galima visapusiškai taikyti 
nacionalines ir regionines rinkos 
priemones tarptautinei aviacijai, kol dar 
netaikoma pasaulinė rinkos priemonė;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vengiama vartoti formuluotes, kurios galėtų provokuoti, nes tai galėtų 
pakenkti vykstantiems pokalbiams ir netyčia pakurstyti kitų ICAO derybų šalių baimę.
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Pakeitimas 13
Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) siekiant užtikrinti tarptautinį 
pasitikėjimą Sąjungos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema, pajamos, 
gautos parduodant aukcione leidimus ar, 
jei to reikalaujama pagal pagrindinius 
valstybių narių biudžeto principus, pvz., 
vieningumo ar universalumo, bet kokį 
kitą atitinkamą kiekį, turėtų būti
naudojamos siekiant sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
prisitaikyti prie klimato kaitos Sąjungoje 
ir trečiosiose šalyse, finansuoti padarinių 
sušvelninimui ir prisitaikymui prie jų 
skirtus mokslinius tyrimus ir technologinę 
plėtrą ir padengti Sąjungos sistemos 
valdymo išlaidas. Aukcionuose gaunamos 
pajamos taip pat turėtų būti naudojamos 
nedidelį teršalų kiekį išmetančiam 
transportui. Aukcione gautos pajamos 
pirmiausia turėtų būti naudojamos 
įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių fondą bei Ekologinį klimato fondą 
(JTBKKK) padengti bei priemonėms, 
kurios padėtų užkirsti kelią miškų 
naikinimui ir palengvinti prisitaikymą 
prie klimato kaitos besivystančiose šalyse, 
finansuoti;

Or. en

Pagrindimas

Vykstant deryboms dėl dabartinės direktyvos Europos Parlamentas primygtinai ragino 
nustatyti teisiškai privalomus reikalavimus. Tuo metu valstybės narės nebuvo pasirengusios 
su tuo sutikti ir į direktyvą įtraukta tik rekomendacija. ES sistemos pripažinimas vyktų 
lengviau, jei valstybės narės prisiimtų daug aiškesnius įsipareigojimus. Būtų galima parengti 
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bendrus technologijų, kuriomis siekiama sumažinti aviacijos išmetamų teršalų kiekį, 
mokslinių tyrimų projektus su trečiosiomis šalimis. Siekiant sudaryti daugiau besivystančių 
šalių rėmimo galimybių, būtų labai naudingi įnašai, kuriais padedama prisitaikyti prie 
klimato kaitos padarinių ir juos sušvelninti, taip pat du JT fondai.

Pakeitimas 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) siekiant užtikrinti tarptautinį 
pasitikėjimą Sąjungos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema, pajamos, 
gautos taikant Sąjungos sistemą aviacijos 
sektoriui, turėtų būti naudojamos siekiant 
sumažinti tokių išmetamųjų dujų poveikį 
aplinkai ir prisidėti prie kovos su klimato 
kaita finansavimo laikantis JTBTKKK. 
Kaip susitarimo dėl veiksmingos, 
maršrutu grindžiamos pasaulinės rinkos 
priemonės, turinčios galimybių iš esmės 
sumažinti aviacijos poveikį aplinkai, dalį 
Sąjunga taip pat turėtų prisiimti 
įsipareigojimą skirti visas taikant tokią 
priemonę gautas pajamas Ekologiniam 
klimato fondui (JTBKKK), kad būtų 
atspindimas bendro, tačiau diferencijuoto 
įsipareigojimo ir atitinkamų pajėgumų 
principas;

Or. en

Pagrindimas

Pažangą siekiant nustatyti pasaulinę aviacijos rinkos priemonę daryti būtų lengviau, jei ES 
nuspręstų skirti pajamas tarptautiniam kovos su klimato kaita finansavimui. Kopenhagos 
susitarime ir vėlesnėse JTBKKK šalių konferencijose ES įsipareigojo iki 2020 m. padidinti 
bendrą tarptautinį besivystančių šalių kovos su klimato kaita veiksmų finansavimą iki 
100 mlrd. JAV dolerių per metus. ES ATLPS turėtų būti ir toliau taikoma tarptautinei 
aviacijai, kol bus pradėta taikyti veiksminga pasaulinė sistema, galinti iš esmės sumažinti 
sektoriaus aplinkai daromą poveikį.
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Pakeitimas 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamosios dalies 1 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įskaitant ELPA šalis, šalis, su Sąjunga 
pasirašiusias Stojimo sutartį ir EEE 
valstybių narių teritorijas ir priklausinius.

1. Įskaitant EEE šalis, šalis, su Sąjunga 
pasirašiusias Stojimo sutartį ir EEE 
valstybių narių teritorijas ir priklausinius.

Or. en

Pagrindimas

Ne visos ELPA šalys sutiko įtraukti Direktyvą 2003/87/EB į savo teisės aktus, tai padarė tik 
ELPA valstybės, kurios yra ir EEE narės (pvz., Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, tačiau 
ne Šveicarija). Dėl to tekste turėtų būti nurodomos EEE, o ne ELPA valstybės.

Pakeitimas 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymų, ši nukrypti leidžianti nuostata 
turėtų būti taikoma tik tiems orlaivių 
naudotojams, kurie negavo nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų minėtai veiklai 
2012 m. arba juos grąžino. Dėl tos pačios 
priežasties į šiuos apyvartinius taršos 
leidimus neturėtų būti atsižvelgiama 
apskaičiuojant teises naudotis tarptautiniais 
kreditais pagal Direktyvą 2003/87/EB;

(3) siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymų, ši nukrypti leidžianti nuostata 
turėtų būti taikoma tik tiems orlaivių 
naudotojams, kurie negavo nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų minėtai veiklai 
2012 m. arba juos grąžino. Dėl tos pačios 
priežasties į šiuos apyvartinius taršos 
leidimus neturėtų būti atsižvelgiama 
apskaičiuojant teises naudotis tarptautiniais 
kreditais pagal Direktyvą 2003/87/EB, 
išskyrus kreditus, įsigytus prieš 
įsigaliojant šiam sprendimui;

Or. fr
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti teisinį tikrumą ir nebausti pareigingų įmonių, kurios visus 2012-uosius 
ruošėsi taikyti aviacijos direktyvą. Pagal šią nuostatą taip pat sudaromos galimybės taikyti 
vienodą požiūrį į veiklos vykdytojus, nesvarbu, ar jiems taikoma dabartinė išimtis, ar ne.

Pakeitimas 17
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) tai, kad tarptautiniai skrydžiai iki 
2013 m. rugsėjo mėn. neįtraukiami į ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ES ATLPS), yra išimtis siekiant, 
kad ICAO derybos pasistūmėtų į priekį ir 
būtų baigtos. Jeigu nebus susitarta dėl 
konkretaus tvarkaraščio, privalomų tikslų 
ir rinkos priemonių, kuriomis siekiama 
sumažinti oro transporto išmetamą teršalų 
kiekį, ES ATLPS vėl bus taikoma visiems 
tarptautiniams skrydžiams;

Or. de

Pagrindimas

Turi būti nedviprasmiškai paaiškinta, kad ICAO tik suteikiama laiko pasirūpinti, kad 
padaryta pažanga taptų konkrečiais rezultatais. Jei tai nepavyks, nėra jokių kitų galimybių 
kaip tik vėl taikyti ES ATLPS visiems skrydžiams.

Pakeitimas 18
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant, kad nebūtų iškraipoma 
konkurencija ir mažinamas Sąjungos 
sistemos aplinkosauginis naudingumas, 
dabartinė nukrypti leidžianti nuostata 
turėtų būti taikoma vienus metus. Dar 
vienas teisės aktas turėtų prasmės tik tada, 
jei ICAO asamblėjoje būtų padaryta aiški 
ir pakankama pažanga aviacijos 
išmetamų teršalų kiekio klausimu;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime taip pat vengiama vartoti formuluotes, kurios galėtų pakenkti vykstantiems 
pokalbiams ir netyčia pakurstyti kitų ICAO derybų šalių baimę.

Pakeitimas 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Sąjunga įsipareigojo sumažinti savo 
išmetamo CO2 kiekį, įskaitant aviacijos 
sektoriaus išmetamų teršalų kiekį. 
Siekiant iš esmės sumažinti išmetamų 
teršalų kiekį neturėtų būti daroma išimtis 
nė vienam Sąjungos ekonomikos 
sektoriui. Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, 
kad aviacijos sektorius gauna nemažai 
subsidijų, nes jam netaikomas pridėtinės 
vertės mokestis, o aviacijos veiklai 
netaikomas degalų mokestis. Aviacija 
naudojasi tikrai dosniomis valstybės 
pagalbos taisyklėmis, kaip nustatyta 
2005 m. gruodžio 9 d. Komisijos 
komunikate „Bendrijos gairės dėl oro 
uostų finansavimo ir valstybės pagalbos 
oro transporto bendrovių veiklai iš 
regioninių oro uostų pradėti“;
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Or. en

Pakeitimas 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo Direktyvos 2003/87/EB 
16 straipsnio, valstybės narės nesiima jokių 
veiksmų prieš orlaivių naudotojus dėl 
reikalavimų, nustatytų Direktyvos 
2003/87/EB 12 straipsnio 2a dalyje ir 14 
straipsnio 3 dalyje, kylančių iki 2014 m.
sausio 1 d. ir susijusių su skrydžiais į ne 
Europos Sąjungos šalių, kurios nėra ELPA 
narės ir nėra EEE valstybių narių 
teritorijos ar priklausiniai, taip pat nėra 
šalys, pasirašiusios su Sąjunga Stojimo 
sutartį, aerodromus arba iš jų arba, jei 
tokiems orlaivių naudotojams neskirta 
nemokamų apyvartinių taršos leidimų už 
2012 m. arba, jei jie buvo paskirti, orlaivių 
naudotojai atitinkamą apyvartinių taršos 
leidimų skaičių gražino valstybėms 
narėms, kad šios juos panaikintų.

Nukrypdamos nuo Direktyvos 2003/87/EB 
16 straipsnio, valstybės narės nesiima jokių 
veiksmų prieš orlaivių naudotojus dėl 
reikalavimų, nustatytų Direktyvos 
2003/87/EB 12 straipsnio 2a dalyje ir 14 
straipsnio 3 dalyje, kylančių iki 2014 m.
gegužės 1 d. ir susijusių su skrydžiais
Sąjungoje ir iš ne Europos Sąjungos šalių
aerodromų, arba jei tokiems orlaivių 
naudotojams neskirta nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų atitinkamais 
metais, arba, jei jie buvo paskirti, orlaivių 
naudotojai atitinkamą apyvartinių taršos 
leidimų skaičių gražino valstybėms 
narėms, kad šios juos panaikintų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, panaikinimas turėtų būti taikomas ir ES vidaus 
skrydžiams. Be to, jis turėtų apimti 2012 ir 2013 m. Tai ES vežėjams suteiks teisinio tikrumo 
jų 2013 m. įpareigojimų klausimu. Jei ICAO patvirtins sistemą 2013 m. pabaigoje, nuostata 
laikinai atidėti įpareigojimų vykdymą turės būti taikoma ir 2013 m. Pasiūlyme turėtų būti 
išplėsta ES ATLPS direktyvos taikymo sritis, t. y. vienašališkai turėtų būti įtrauktos ELPA 
valstybės narės.

Pakeitimas 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo Direktyvos 2003/87/EB 
16 straipsnio, valstybės narės nesiima jokių 
veiksmų prieš orlaivių naudotojus dėl 
reikalavimų, nustatytų Direktyvos 
2003/87/EB 12 straipsnio 2a dalyje ir 14 
straipsnio 3 dalyje, kylančių iki 2014 m. 
sausio 1 d. ir susijusių su skrydžiais į ne 
Europos Sąjungos šalių, kurios nėra ELPA
narės ir nėra EEE valstybių narių teritorijos 
ar priklausiniai, taip pat nėra šalys, 
pasirašiusios su Sąjunga Stojimo sutartį, 
aerodromus arba iš jų arba, jei tokiems 
orlaivių naudotojams neskirta nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų už 2012 m. arba, 
jei jie buvo paskirti, orlaivių naudotojai 
atitinkamą apyvartinių taršos leidimų 
skaičių gražino valstybėms narėms, kad 
šios juos panaikintų.

Nukrypdamos nuo Direktyvos 2003/87/EB 
16 straipsnio, valstybės narės nesiima jokių 
veiksmų prieš orlaivių naudotojus dėl 
reikalavimų, nustatytų Direktyvos 
2003/87/EB 12 straipsnio 2a dalyje ir 14 
straipsnio 3 dalyje, kylančių iki 2014 m. 
sausio 1 d. ir susijusių su skrydžiais į ne 
Europos Sąjungos šalių, kurios nėra EEE
narės ir nėra EEE valstybių narių teritorijos 
ar priklausiniai, taip pat nėra šalys, 
pasirašiusios su Sąjunga Stojimo sutartį, 
aerodromus arba iš jų arba, jei tokiems 
orlaivių naudotojams neskirta nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų už 2012 m. arba, 
jei jie buvo paskirti, orlaivių naudotojai 
atitinkamą apyvartinių taršos leidimų 
skaičių gražino valstybėms narėms, kad 
šios juos panaikintų.

Or. en

Pagrindimas

Ne visos ELPA šalys sutiko įtraukti Direktyvą 2003/87/EB į savo teisės aktus, tai padarė tik 
ELPA valstybės, kurios yra ir EEE narės (pvz., Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, tačiau 
ne Šveicarija). Dėl to tekste turėtų būti nurodomos EEE, o ne ELPA valstybės.

Pakeitimas 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į apyvartinius taršos leidimus, panaikintus 
pagal 2 straipsnį, neatsižvelgiama 
apskaičiuojant teises naudotis tarptautiniais 
kreditais pagal Direktyvą 2003/87/EB.

Į apyvartinius taršos leidimus, panaikintus 
pagal 2 straipsnį, neatsižvelgiama 
apskaičiuojant teises naudotis tarptautiniais 
kreditais pagal Direktyvą 2003/87/EB.
Tarptautiniai kreditai, kuriuos oro vežėjai 
įsigijo prieš įsigaliojant šiam sprendimui 
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pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/101/EB, iš dalies 
keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, kad į 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų 
įtrauktos aviacijos veiklos rūšys1, 2013 m 
gali būti naudojami neviršijant 15 proc. jų 
metinės panaikintos ar grąžintos kvotos;
____________
1 OL L 8, 2009 1 13, p. 3.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti teisinį tikrumą ir nebausti pareigingų įmonių, kurios visus 2012-uosius 
ruošėsi taikyti aviacijos direktyvą. Pagal šią nuostatą taip pat sudaromos galimybės taikyti 
vienodą požiūrį į veiklos vykdytojus, nesvarbu, ar jiems taikoma dabartinė išimtis, ar ne.

Pakeitimas 23
Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Valstybės narės naudoja pajamas, gautas 
parduodant leidimus aukcionuose, 
siekdamos tarptautiniu mastu spręsti 
klimato kaitos problemą, visų pirma 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir prisitaikyti prie 
klimato kaitos besivystančiose šalyse, 
finansuoti padarinių sušvelninimui ir 
prisitaikymui prie jų skirtus mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą, ypač 
aeronautikos ir oro transporto srityse. 
Aukcionuose gaunamos pajamos taip pat 
turėtų būti naudojamos nedidelį teršalų 
kiekį išmetančiam transportui. Aukcione 
gautos pajamos taip pat turėtų būti 
naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių fondą bei Ekologinį 
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klimato fondą (JTBKKK) padengti bei 
priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią 
miškų naikinimui, finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Vykstant deryboms dėl dabartinės direktyvos Europos Parlamentas primygtinai ragino 
nustatyti teisiškai privalomus reikalavimus. Tuo metu valstybės narės nebuvo pasirengusios 
su tuo sutikti ir į direktyvą įtraukta tik rekomendacija. ES sistemos pripažinimas vyktų 
lengviau, jei valstybės narės prisiimtų daug aiškesnius įsipareigojimus. Būtų galima parengti 
bendrus technologijų, kuriomis siekiama sumažinti aviacijos išmetamų teršalų kiekį, 
mokslinių tyrimų projektus su trečiosiomis šalimis. Siekiant sudaryti daugiau besivystančių 
šalių rėmimo galimybių, būtų labai naudingi jų įnašai, kuriais padedama prisitaikyti prie 
klimato kaitos padarinių ir juos sušvelninti, taip pat du JT fondai.

Pakeitimas 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnio 4 
dalis pakeičiama taip:
„Valstybės narės naudoja pajamas, gautas 
parduodant leidimus aukcionuose, 
siekdamos tarptautiniu mastu spręsti 
klimato kaitos problemą, visų pirma 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir prisitaikyti prie 
klimato kaitos besivystančiose šalyse, 
finansuoti padarinių sušvelninimui ir 
prisitaikymui prie jų skirtus mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą, ypač 
aeronautikos ir oro transporto srityse. 
Aukcione gautos pajamos taip pat turėtų 
būti naudojamos įnašams į Pasaulinį 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą 
padengti bei priemonėms, kurios padėtų 
užkirsti kelią miškų naikinimui, 
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finansuoti.
Valstybės narės reguliariai praneša 
Komisijai apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi pagal šią straipsnio dalį.“

Or. en

Pagrindimas

ES ATLPS turėtų būti ir toliau taikoma tarptautinei aviacijai, kol bus pradėta taikyti 
veiksminga pasaulinė sistema, galinti iš esmės sumažinti sektoriaus aplinkai daromą poveikį.
Siekiant užtikrinti pasitikėjimą ES sistema, pajamos turėtų būti nedviprasmiškai skiriamos 
tarptautiniam kovos su klimato kaita finansavimui, įskaitant MTTP, kuriais siekiama mažinti 
sektoriaus poveikį klimatui, finansavimą.


