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Grozījums Nr. 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums rada nevēlamu precedentu, vājina aviācijas sektora dalībnieku prognozētspēju 
tirgū un ir pretrunā labāka noregulējuma mērķiem. Tas arī rada kaitējumu ES regulējumu 
ticamībai un tēlam.

Grozījums Nr. 9
Matthias Groote

Normatīvas rezolūcijas projekts
7.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

ņemot vērā Kioto protokola 2. panta 
2. punktu, kas ir apstiprināts ar Padomes 
2002. gada 25. aprīļa Lēmumu par ANO 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām pievienotā Kioto Protokola 
apstiprināšanu Eiropas Kopienas vārdā 
un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi 
(2002/358/EK),

Or. de
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Grozījums Nr. 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Savienības apņemšanās līdz 
2020. gadam samazināt siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju attiecas arī uz 
starptautisko avioreisu CO2 emisijām, 
tāpēc ir skaidrs, ka aviācijā jāatbalsta 
Savienības klimata mērķu sasniegšana. Ja 
aviācijas nozares ietekme uz klimata 
pārmaiņām turpinās pieaugt pašreizējā 
tempā, tā ievērojami vājinās emisiju 
samazināšanu citās nozarēs. Ir arī jāņem 
vērā, ka aviācijas nozare saņem daudz 
subsīdiju; atšķirībā no citiem vispārējiem 
pakalpojumiem Savienībā uz to neattiecas 
pievienotās vērtības nodoklis, aviācijas 
darbībām nepiemēro degvielas nodokli,
un nozare gūst labumu no ļoti labvēlīgiem 
valsts atbalsta noteikumiem, kā minēts 
Komisijas 2005. gada 9. decembra 
paziņojumā „Kopienas vadlīnijas par 
lidostu finansēšanu un valsts atbalstu 
darbības uzsākšanai aviosabiedrībām, kas 
veic lidojumus no reģionālām lidostām”.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai sekmētu un rosinātu šo virzību, 
vajadzētu atlikt to prasību izpildi, kas 
attiecas uz lidojumiem uz un no lidostām 

(2) Lai sekmētu un rosinātu virzību uz 
Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas dalībvalstu kopīgo 
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ārpus Savienības un teritorijām ar ciešu 
ekonomisku saikni ar Savienību un 
kopīgām klimata pārmaiņu 
samazināšanas saistībām un kas ir 
jāievēro pirms ICAO 2013. gada 
asamblejas. Tāpēc pret gaisa kuģu 
ekspluatantiem nebūtu jāvērš rīcība saistībā 
ar prasībām, kas izriet no Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, 
un kas ir jāievēro pirms 2014. gada 
1. janvāra, par verificētu emisiju ziņošanu 
un attiecīgu kvotu nodošanu attiecībā uz 
ieejošiem un izejošiem lidojumiem no 
šādām lidostām un uz tām. Gaisa kuģa 
ekspluatantiem, kuri vēlas turpināt izpildīt 
minētās prasības, būtu jāļauj to darīt.

apņemšanos risināt aviācijas izraisīto 
emisiju jautājumus globālā līmenī, 
vajadzētu atlikt to prasību izpildi, kas 
attiecas uz lidojumiem uz un no lidostām 
ārpus Savienības un ārpus EBTA valstīm, 
kuras savos tiesību aktos iekļāvušas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīvu 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā. Tāpēc pret 
gaisa kuģu ekspluatantiem nebūtu jāvērš 
rīcība saistībā ar prasībām, kas izriet no 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīvas 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā, un kas ir 
jāievēro pirms 2014. gada 1. maija, par 
verificētu emisiju ziņošanu un attiecīgu 
kvotu nodošanu attiecībā uz ieejošiem un 
izejošiem lidojumiem no šādām lidostām 
un uz tām. Gaisa kuģa ekspluatantiem, kuri 
vēlas turpināt izpildīt minētās prasības, 
būtu jāļauj to darīt.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā veikts pienācīgs nošķīrums starp valstīm, kuras īsteno direktīvu, un 
trešām valstīm, kā arī iekļauts atgādinājums par to, ka apņemšanās risināt aviācijas izraisīto 
emisiju problēmu ir kopīga Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas dalībvalstīm, nevis 
tikai ES apņemšanās.

Grozījums Nr. 12
Martin Callanan

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropas Savienība mudina 
Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas asambleju vienoties par 
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globālu tirgus pasākumu ar realizējamu 
īstenošanas grafiku un pamatnostādnēm, 
kuru mērķis ir atvieglot valstu un 
reģionālo tirgus pasākumu visaptverošu 
piemērošanu starptautiskajai aviācijai, 
kamēr nav ieviesti globālie tirgus
pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ļauj novērst potenciāli piesātinātas izteiksmes lietojumu, kas varētu ierobežot 
notiekošās sarunas un netīši ļaut citu Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas sarunās 
iesaistīto pušu bažām ietekmēt sarunu rezultātus.

Grozījums Nr. 13
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai starptautiskā līmenī radītu 
pārliecību par Savienības sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas
kvotu tirdzniecībai, no kvotu izsoles gūtie 
ienākumi vai jebkāda līdzvērtīga summa, 
ja to nosaka sevišķi svarīgi dalībvalstu 
budžeta principi, piemēram, vienotības 
princips un universāluma princips, ir
jāizmanto, lai mazinātu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju, pielāgotos klimata 
pārmaiņu ietekmei ES un trešās valstīs, 
finansētu pētniecību un attīstību 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
jomā un segtu Savienības sistēmas 
administrēšanas izdevumus. Ieņēmumi no 
izsolēm būtu jāiegulda zema emisijas
līmeņa transporta jomā. Ieņēmumi no 
izsolēm īpaši būtu jāizmanto, lai finansētu 
iemaksas Pasaules Energoefektivitātes un 
atjaunojamu energoresursu fondā un
Klimata pārmaiņu mazināšanas fondā 
atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas 



PE504.161v01-00 6/14 AM\925259LV.doc

LV

Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām, kā arī pasākumiem, lai 
izvairītos no mežu izciršanas un atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs.

Or. en

Pamatojums

Sarunu laikā par pašreizējo direktīvu Eiropas Parlaments pieprasīja skaidru un tiesiski 
saistošu asignējumu. Tolaik dalībvalstis tam vēl nebija gatavas, un direktīvā ir iekļauts tikai 
ieteikums. Pieņemt ES sistēmu būtu vienkāršāk, ja dalībvalstis uzņemtos daudz skaidrākas 
saistības. Ar trešām valstīm varētu izstrādāt kopējus tehnoloģiju pētniecības projektus nolūkā 
samazināt aviācijas izraisītās emisijas. Ieguldījums pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
jomā, tostarp divos ANO fondos, būtu ļoti noderīgs, lai atvieglotu jaunattīstības valstu 
atbalstu.

Grozījums Nr. 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai starptautiskā līmenī radītu 
pārliecību par Savienības sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas
kvotu tirdzniecībai, visi ienākumi, kas gūti 
no Savienības sistēmas piemērošanas 
aviācijas nozarei, ir jāizmanto, lai 
mazinātu šādas emisijas ietekmi uz vidi 
un veicinātu starptautisko klimata 
pārmaiņu apkarošanas finansējumu
saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām. Nolīgumā par 
efektīvu, uz maršrutiem pamatotu globālu 
tirgus pasākumu, kam ir ievērojams 
potenciāls samazināt aviācijas ietekmi uz 
vidi, Savienībai arī jāapņemas visus šāda 
pasākuma radītos ienākumus piešķirt 
Klimata pārmaiņu mazināšanas fondam 
atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām, lai atspoguļotu principu par
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kopējām, taču diferencētām atbildības 
jomām un attiecīgajām spējām.

Or. en

Pamatojums

Virzību uz globālu aviācijas tirgus pasākumu varētu atvieglot, ja ES piekristu ienākumu 
piešķiršanai starptautiskajam klimata pārmaiņu apkarošanas finansējumam. Saskaņā ar 
Kopenhāgenas vienošanos un turpmākiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferences lēmumiem ES ir 
apņēmusies līdz 2020. gadam palielināt kopējo starptautisko klimata pārmaiņu apkarošanas 
finansējumu jaunattīstības valstu klimata pasākumiem līdz 100 miljardiem ASV dolāru gadā.
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma būtu jāturpina piemērot starptautiskās aviācijas 
nozarei, līdz ir ieviesta efektīva globālā sistēma, kurai ir nozīmīga ietekme šīs nozares 
izraisīto klimata pārmaiņu ierobežošanā.

Grozījums Nr. 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums – 1. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tostarp EBTA valstis, valstis, kas 
parakstījušas Pievienošanās līgumu ar 
Savienību, un EEZ dalībvalstu teritorijas 
un piederīgās teritorijas.

1. Tostarp EEZ valstis, valstis, kas 
parakstījušas Pievienošanās līgumu ar 
Savienību, un EEZ dalībvalstu teritorijas 
un piederīgās teritorijas.

Or. en

Pamatojums

Ne visas EBTA valstis ir piekritušas Direktīvas 2003/87/EK iekļaušanai savos valsts tiesību 
aktos, to ir veikušas tikai EBTA valstis, kas ir arī EEZ valstis (piemēram, Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija, taču ne Šveice). Tāpēc tekstā ir jāmin EEZ valstis, nevis EBTA 
valstis.

Grozījums Nr. 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai izvairītos no konkurences 
kropļojumiem, šai atkāpei būtu jāattiecas 
tikai uz gaisa kuģu ekspluatantiem, kuri 
nav saņēmuši vai kuri ir atgriezuši visas 
bezmaksas kvotas, kas piešķirtas šādām 
darbībām 2012. gadā. Šī paša iemesla dēļ 
minētās kvotas nebūtu jāņem vērā, 
aprēķinot tiesības izmantot starptautiskos 
kredītus saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK.

(3) Lai izvairītos no konkurences 
kropļojumiem, šai atkāpei būtu jāattiecas 
tikai uz gaisa kuģu ekspluatantiem, kuri 
nav saņēmuši vai kuri ir atgriezuši visas 
bezmaksas kvotas, kas piešķirtas šādām 
darbībām 2012. gadā. Šā paša iemesla dēļ 
minētās kvotas nebūtu jāņem vērā, 
aprēķinot tiesības izmantot starptautiskos 
kredītus saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, 
izņemot kredītus, kas saņemti pirms šā 
lēmuma stāšanās spēkā.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt tiesisko noteiktību un nesodīt godīgus uzņēmumus, kas visa 2012. gada 
laikā ir gatavojušies aviācijas direktīvas piemērošanai. Šis noteikums ļauj arī nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret ekonomikas dalībniekiem neatkarīgi no tā, vai viņi gūst vai negūst 
labumu no šīs atkāpes.

Grozījums Nr. 17
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Starpkontinentālo lidojumu 
atbrīvošana no ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ES ETS) līdz 
2013. gada septembrim ir izņēmums, lai 
veicinātu Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas procesus un tos noslēgtu. Ja 
attiecībā uz konkrētiem grafikiem, 
saistošiem mērķiem un tirgus 
pasākumiem gaisa satiksmes radīto 
emisiju samazināšanai vienošanās netiek 
panākta, ES ETS atkal ir spēkā visiem 
starptautiskajiem lidojumiem.

Or. de
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Pamatojums

Ir nepārprotami skaidri jānorāda, ka Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijai vienkārši 
tiek dots laiks turpināt paveikto līdz konkrētam noslēgumam. Ja tas neizdodas, nav citu 
iespēju, kā vien atjaunot ES ETS piemērošanu visiem lidojumiem.

Grozījums Nr. 18
Martin Callanan

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai izvairītos no konkurences 
kropļojumiem un Savienības sistēmas 
vides integritātes vājināšanas, pašreizējo 
atkāpi piemēro vienu gadu. Turpmāka 
leģislatīva darbība Savienības līmenī ir 
pienācīga tikai tad, ja Starptautiskās 
Civilās aviācijas organizācijas asambleja 
veic skaidru un pietiekamu progresu 
starptautiskās aviācijas radīto emisiju 
jautājumu risināšanā.

Or. en

Pamatojums

Arī šis grozījums ļauj novērst tādas izteiksmes lietojumu, kas varētu ierobežot notiekošās 
sarunas un netīši ļaut citu Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas sarunās iesaistīto 
pušu bažām ietekmēt sarunu rezultātus.

Grozījums Nr. 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Savienība apņemas samazināt savas 
CO2 emisijas, tostarp aviācijas radītās 
emisijas. Lai panāktu būtisku emisiju 
samazinājumu, no šā pienākuma nevar 
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atbrīvot nevienu atsevišķu Savienības 
ekonomikas nozari. Šajā saistībā jāņem 
vērā, ka aviācijas nozare saņem daudz 
subsīdiju un uz to neattiecas pievienotās 
vērtības nodoklis, turklāt aviācijas 
darbībām nepiemēro degvielas nodokli. 
Aviācijas nozare arī gūst labumu no ļoti 
labvēlīgiem valsts atbalsta noteikumiem, 
kā minēts Komisijas 2005. gada 
9. decembra paziņojumā „Kopienas 
vadlīnijas par lidostu finansēšanu un 
valsts atbalstu darbības uzsākšanai 
aviosabiedrībām, kas veic lidojumus no 
reģionālām lidostām”.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Direktīvas 2003/87/EK 
16. panta, dalībvalstis nevērš rīcību pret 
gaisa kuģu ekspluatantiem saistībā ar 
prasībām, kas noteiktas Direktīvas 
2003/87/EK 12. panta 2.a punktā un 
14. panta 3. punktā un ir jāievēro pirms 
2014. gada 1. janvāra attiecībā uz darbību 
uz vai no lidostām valstīs, kas ir ārpus 
Eiropas Savienības, bet nav EBTA 
locekles, EEZ valstu teritorijas vai 
atkarīgās teritorijas, vai valstis, kas 
parakstījušas Pievienošanās līgumu ar 
Savienību, ja šie gaisa kuģu ekspluatanti 
nav saņēmuši bezmaksas kvotas 
2012. gadā vai ja šie ekspluatanti ir 
saņēmuši šādas kvotas, tie ir atgriezuši 
attiecīgu kvotu skaitu dalībvalstīm 
atcelšanas nolūkā.

Atkāpjoties no Direktīvas 2003/87/EK 
16. panta, dalībvalstis nevērš rīcību pret 
gaisa kuģu ekspluatantiem saistībā ar 
prasībām, kas noteiktas Direktīvas 
2003/87/EK 12. panta 2.a punktā un 
14. panta 3. punktā un ir jāievēro pirms 
2014. gada 1. maija attiecībā uz darbību 
Eiropas Savienībā un no lidostām valstīs, 
kas ir ārpus Eiropas Savienības, ja šie gaisa 
kuģu ekspluatanti nav saņēmuši bezmaksas 
kvotas attiecīgajā gadā vai ja šie 
ekspluatanti ir saņēmuši šādas kvotas, tie ir 
atgriezuši attiecīgu kvotu skaitu 
dalībvalstīm atcelšanas nolūkā.

Or. en
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Pamatojums

Lai novērstu konkurences kropļojumus, apturēšana būtu jāattiecina arī uz ES iekšējiem 
lidojumiem. Turklāt tā būtu jāattiecina uz 2012. un 2013. gadu. Tas ES pārvadātājiem radītu 
juridisko noteiktību attiecībā uz to saistībām 2013. gadā. Ja Starptautiskā Civilās aviācijas 
organizācija pamatnostādnes pieņem 2013. gada beigās, apturēšana jāattiecina uz 
2013. gadu. Ar šo priekšlikumu ir jāpaplašina ES ETS direktīvas darbības joma, proti, 
vienpusēji iekļaujot EBTA dalībvalstis.

Grozījums Nr. 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Direktīvas 2003/87/EK 
16. panta, dalībvalstis nevērš rīcību pret 
gaisa kuģu ekspluatantiem saistībā ar 
prasībām, kas noteiktas Direktīvas 
2003/87/EK 12. panta 2.a punktā un 
14. panta 3. punktā un ir jāievēro pirms 
2014. gada 1. janvāra attiecībā uz darbību 
uz vai no lidostām valstīs, kas ir ārpus 
Eiropas Savienības, bet nav EBTA
locekles, EEZ valstu teritorijas vai 
atkarīgās teritorijas, vai valstis, kas 
parakstījušas Pievienošanās līgumu ar 
Savienību, ja šie gaisa kuģu ekspluatanti 
nav saņēmuši bezmaksas kvotas 
2012. gadā vai ja šie ekspluatanti ir 
saņēmuši šādas kvotas, tie ir atgriezuši 
attiecīgu kvotu skaitu dalībvalstīm 
atcelšanas nolūkā.

Atkāpjoties no Direktīvas 2003/87/EK 
16. panta, dalībvalstis nevērš rīcību pret 
gaisa kuģu ekspluatantiem saistībā ar 
prasībām, kas noteiktas Direktīvas 
2003/87/EK 12. panta 2.a punktā un 
14. panta 3. punktā un ir jāievēro pirms 
2014. gada 1. janvāra attiecībā uz darbību 
uz vai no lidostām valstīs, kas ir ārpus 
Eiropas Savienības, bet nav EEZ locekles, 
EEZ valstu teritorijas vai atkarīgās 
teritorijas, vai valstis, kas parakstījušas 
Pievienošanās līgumu ar Savienību, ja šie 
gaisa kuģu ekspluatanti nav saņēmuši 
bezmaksas kvotas 2012. gadā vai ja šie 
ekspluatanti ir saņēmuši šādas kvotas, tie ir 
atgriezuši attiecīgu kvotu skaitu 
dalībvalstīm atcelšanas nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Ne visas EBTA valstis ir piekritušas Direktīvas 2003/87/EK iekļaušanai savos valsts tiesību 
aktos, to ir veikušas tikai EBTA valstis, kas ir arī EEZ valstis (piemēram, Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija, taču ne Šveice). Tāpēc tekstā ir jāmin EEZ valstis, nevis EBTA 
valstis.
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Grozījums Nr. 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 2. pantu atceltās kvotas neņem 
vērā, aprēķinot tiesības izmantot 
starptautiskos kredītus saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK.

Saskaņā ar 2. pantu atceltās kvotas neņem 
vērā, aprēķinot tiesības izmantot 
starptautiskos kredītus saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK. Starptautiskos 
kredītus, ko aviopārvadātāji saņēmuši 
pirms šā lēmuma stāšanās spēkā saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvu 2008/101/EK, ar ko groza 
Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas 
darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecībai sistēmā 1

, 2013. gadā var 
izmantot 15 % apmērā no to atceltajām 
vai atjaunotajām kvotām.
____________
1 OV L 8, 13.1.2009, 3. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt tiesisko noteiktību un nesodīt godīgus uzņēmumus, kas visa 2012. gada 
laikā ir gatavojušies aviācijas direktīvas piemērošanai. Šis noteikums ļauj arī nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret ekonomikas dalībniekiem neatkarīgi no tā, vai viņi gūst vai negūst 
labumu no šīs atkāpes.

Grozījums Nr. 23
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
No kvotu izsoles gūtos ienākumus 
dalībvalstis izmanto starptautiskiem 
centieniem risināt klimata pārmaiņu 
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jautājumus, jo īpaši tam, lai mazinātu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
un pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei 
jaunattīstības valstīs, kā arī finansētu 
pētniecību un attīstību pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās jomā, 
tostarp aeronautikas un gaisa transporta 
jomā. Ienākumi no izsolēm būtu 
jāizmanto arī zema emisijas līmeņa 
transporta jomā. Izsoles procedūras būtu 
arī jāizmanto, lai finansētu iemaksas
Pasaules Energoefektivitātes un 
atjaunojamu energoresursu fondā un
Klimata pārmaiņu mazināšanas fondā 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām, kā arī pasākumiem, 
lai izvairītos no mežu izciršanas.

Or. en

Pamatojums

Sarunu laikā par pašreizējo direktīvu Eiropas Parlaments pieprasīja skaidru un tiesiski 
saistošu asignējumu. Tolaik dalībvalstis tam vēl nebija gatavas, un direktīvā ir iekļauts tikai 
ieteikums. Pieņemt ES sistēmu būtu vienkāršāk, ja dalībvalstis uzņemtos daudz skaidrākas 
saistības. Ar trešām valstīm varētu izstrādāt kopējus tehnoloģiju pētniecības projektus nolūkā 
samazināt aviācijas izraisītās emisijas. Ieguldījums pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
jomā, tostarp divos ANO fondos, būtu ļoti noderīgs, lai atvieglotu jaunattīstības valstu 
atbalstu.

Grozījums Nr. 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Direktīvas 2003/87/EK 3.d panta 
4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„No kvotu izsoles gūtos ienākumus 
dalībvalstis izmanto starptautiskiem 
centieniem risināt klimata pārmaiņu 
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jautājumus, jo īpaši tam, lai mazinātu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
un pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei 
jaunattīstības valstīs, kā arī finansētu 
pētniecību un attīstību pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās jomā,
tostarp aeronautikas un gaisa transporta 
jomā. Izsoles procedūras būtu arī 
jāizmanto tam, lai finansētu iemaksas 
Pasaules Energoefektivitātes un 
atjaunojamu energoresursu fondā, un 
pasākumiem, lai izvairītos no mežu 
izciršanas.
Dalībvalstis regulāri informē Komisiju 
par darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo 
punktu.”

Or. en

Pamatojums

ES ETS būtu jāturpina attiecināt uz starptautiskās aviācijas nozari, līdz tiek īstenota efektīva 
globālā sistēma ar nozīmīgu ietekmi šīs nozares izraisīto klimata pārmaiņu ierobežošanā. Lai 
radītu uzticamību ES sistēmai, ienākumi būtu nepārprotami jāpiešķir starptautiskajam 
klimata pārmaiņu apkarošanas finansējumam, tostarp pētniecības un izstrādes finansēšanai, 
lai samazinātu nozares ietekmi uz klimatu.


