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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0697),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 
straipsnio 1 dalį , pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0385/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į … Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą bei 
Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

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 

(2) siekiant sudaryti sąlygas šiai pažangai 
ir ją dar paspartinti, pageidautina atidėti 
reikalavimų, kylančių iki 2013 m. ICAO 
asamblėjos ir susijusių su skrydžiais į 

                                               
1 OL C ...
2 OL C ...
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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, 
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;

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
2010–2012 m. kalendoriniais metais 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/EK, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje. Orlaivių 
naudotojai, norintys toliau taikyti minėtus 
reikalavimus, turėtų galėti tai daryti;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad nuo Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnio nukrypti leidžianti nuostata 
taikoma tik 2010–2012 kalendoriniais metais.  Siekiant, kad valstybėms narėms nereikėtų 
perkelti sprendimo į nacionalinę teisę, nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritis turėtų 
būti labai aiškiai apibrėžta, kad nekiltų jokios dviprasmybės.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Europos Sąjunga tikisi, kad ICAO 
asamblėjoje bus susitarta 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
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Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad ES lūkesčiai, susiję su ICAO asamblėja, labai aiškūs ir kad ne 
kiekvienas rezultatas gali būti laikomas sėkme.

Pakeitimas 3

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, išduotų minėtai 
veiklai 2012 m. vykdyti, 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;

Or. en

Pagrindimas

Jau minėta, kad formuluotė neturėtų suteikti jokių skirtingo aiškinimo galimybių.  Todėl 
turėtų būti paaiškinta, kad leidimų, kurie turi būti grąžinti, skaičius grindžiamas patikrintų 
tonkilometrių, susidariusių atitinkamos  aviacijos veiklos 2010 ataskaitiniais metais, dalimi.  
Kitaip naudotojai galėtų aiškinti šį skaičių skirtingai. Be to, turėtų būti paaiškinta, kad tik 
2012 m. leidimai gali būti leidimai, kurie turi būti grąžinami siekiant juos panaikinti. Kitaip 
būtų iškraipomas apyvartoje esančių leidimų skaičius, kuriuo remiamasi apskaičiuojant 15 % 
dalį, kuri turi būti parduodama aukcione (žr. 4 pakeitimą).

Pakeitimas4

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) tokiems orlaivių naudotojams 
nepaskirti arba jų grąžinti apyvartiniai 
taršos leidimai turėtų būti panaikinti.
Aukcionuose bus parduodama tiek

(4) tokiems orlaivių naudotojams 
nepaskirti arba jų grąžinti 2012 m.
aviacijos apyvartiniai taršos leidimai turėtų 
būti panaikinti. Aukcionuose valstybių 
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aviacijos apyvartinių taršos leidimų, kiek 
numatyta Direktyvos 2003/87/EB 3d 
straipsnio 1 dalyje,

narių parduodamų aviacijos apyvartinių 
taršos leidimų skaičius, remiantis 
Komisijos skaičiavimais, turėtų būti 
sumažintas ir sudaryti 15 % viso 2012 m.
apyvartoje esančių aviacijos leidimų 
skaičiaus;

Or. en

Pagrindimas

Nepadarius šio pakeitimo, nebūtų teisinio pagrindo mažinti kiekį, kuris turi būti parduodamas 
aukcione. Siekiant sudaryti galimybes aukcione parduoti mažiau leidimų atsižvelgiant į 
nemokamų leidimų panaikinimą pagal 2 straipsnį, į sprendimą turi būti įtraukta nuo 
direktyvos 3d straipsnio, ypač nuo 1 ir 2 dalių, nukrypti leidžianti nuostata. Taigi 15 % 
bendro apyvartoje esančių leidimų skaičiaus turi būti parduota aukcione.

Pakeitimas5

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant, kad nebūtų iškraipoma 
konkurencija ir mažinamas sistemos 
aplinkosauginis naudingumas, dabartinė 
nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti 
taikoma ilgiausiai vienus metus. Dar 
vienas teisės aktas turėtų prasmės tik tada, 
jei ICAO asamblėjoje būtų padaryta aiški 
ir pakankama pažanga aviacijos 
išmetamų teršalų kiekio klausimu, taip 
pat pasiektas susitarimas dėl pasaulinės 
rinkos priemonės ir realistinio jos 
įgyvendinimo tvarkaraščio ir dėl 
nediskriminacinės sistemos, pagal kurią 
būtų galima visapusiškai taikyti 
nacionalines ir regionines rinkos 
priemones tarptautinei aviacijai, kol dar 
netaikoma pasaulinė rinkos priemonė;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti paaiškinta, kad pasiūlymas galioja tik vienus metus ir kad jei 2013 m. rugsėjo mėn. 
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ICAO asamblėjoje nebus pasiekta esminio sprendimo, direktyva bus taikoma, kaip numatyta, 
taip pat tarptautiniams skrydžiams.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

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
2010–2012 kalendorinių metų
reikalavimų, nustatytų 
Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 2a 
dalyje ir 14 straipsnio 3 dalyje 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 2012 m. aviacijos apyvartinių 
taršos leidimų skaičių, atitinkantį tokios 
veiklos ataskaitiniais 2010 m. patikrintų 
tonkilometrių dalį, gražino valstybėms 
narėms, kad šios juos panaikintų.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad nuo Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnio nukrypti leidžianti nuostata 
taikoma tik 2010–2012 kalendoriniais metais.  Siekiant, kad valstybėms narėms nereikėtų 
perkelti sprendimo į nacionalinę teisę, nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritis turėtų 
būti labai aiškiai apibrėžta, kad nekiltų jokios dviprasmybės.
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Pakeitimas7

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės panaikina visus su 
skrydžiais į 1 straipsnyje nurodytus 
aerodromus ir iš jų susijusius 2012 metų 
apyvartinius taršos leidimus, kurie nebuvo 
paskirti arba buvo paskirti ir grąžinti.

Valstybės narės panaikina visus su 
skrydžiais į 1 straipsnyje nurodytus 
aerodromus ir iš jų susijusius 2012 metų 
aviacijos apyvartinius taršos leidimus, 
kurie nebuvo paskirti arba buvo paskirti ir 
grąžinti. Nukrypdamos nuo 
Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnio, 
valstybės narės parduoda aukcione 
mažesnį aviacijos leidimų skaičių, 
palyginti su 2012 m.  Šis sumažinimas yra 
proporcingas mažesniam visų apyvartoje 
esančių aviacijos leidimų skaičiui.

Or. en

Pagrindimas

Nepadarius šio pakeitimo, nebūtų teisinio pagrindo mažinti skaičių, kuris turi būti 
parduodamas aukcione. Siekiant sudaryti galimybes aukcione parduoti mažiau leidimų 
atsižvelgiant į nemokamų leidimų panaikinimą pagal 2 straipsnį, į sprendimą turi būti 
įtraukta nuo direktyvos 3d straipsnio, ypač nuo 1 ir 2 dalių, nukrypti leidžianti nuostata. Taigi 
15 % bendro apyvartoje esančių leidimų skaičiaus turi būti parduota aukcione.

AIŠKINAMOJI DALIS

Esami teisės aktai

2008 m. Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba po ilgų ir kruopščių svarstymų sutarė 
įtraukti aviaciją į Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą.

Taryba vieningai, o Parlamentas daugiau kaip 90 proc. balsų pritarė teisės aktui.
Priežastis, dėl kurios aviacija buvo įtraukta į sistemą, buvo būtinybė spręsti sparčiai 
didėjančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos klausimą. Nuo 1990 m. – tai Kioto 
protokolo atskaitos metai, aviacijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija padidėjo 
maždaug 100 proc. Tai akivaizdžiai neatitinka siekio sumažinti šį šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamų dujų kiekį ir 2-osios pakopos tikslo, kuriam pritarė tarptautinė 
bendruomenė, pvz., Kankūne.
Nespręsti aviacijos išmetamų teršalų kiekio klausimo būtų neatsakinga turint mintyje 
nuoseklumą ir sąžiningą požiūrį į kitas pramonės šakas ir kitų rūšių transportą, kuriems 
taikomi atitinkami reglamentuojamieji ES ir valstybių narių aktai. Aviacijai taikoma šiltnamio 
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efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema labai nuosaiki, palyginti 
su kitomis Europos Sąjungos pramonės šakomis. Aviacijos pramonė iki 2020 m. turėtų 
sumažinti teršalų išmetimą tik 5 proc., palyginti su 21 proc., kurių reikalaujama iš kitų 
pramonės šakų, ir ji gali pasinaudoti kitų sektorių sumažinimu. Aukcionuose prekiaujama tik 
15 proc. aviacijos apyvartinių taršos leidimų, palyginti su 100 proc. energetikos sektoriaus 
leidimų ir mažesniu daugeliui pramonės šakų skiriamu nemokamų leidimų skaičiumi.
Keleiviams ir oro linijoms tenkanti našta labai nedidelė. Europos Komisijos duomenimis, 
tarpžemyninio skrydžio bilieto kaina padidėtų mažiau nei 2 eurais, jei oro linijos neįtrauktų 
leidimų, kuriuos jos gavo nemokamai. Daug Europos ir ne Europos oro linijų jau šiek tiek 
pakėlė kainas dėl to, kad pradėta taikyti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Oro linijos „Ryanair“, pvz., padidino bilieto 
kainą 25 centais už skrydį1. Daug ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, pvz., JAV ir Indijos, 
nustatytų mokesčių ir rinkliavų susiję su gerokai didesne našta.
ENVI komiteto pirmininko pavaduotojo J. G. Gerbrandy nuomone, Bendrijos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos kaina, tenkanti vienam skrydžiui iš Londono Hytrou oro 
uosto į Šanchajų, yra mažesnė negu kavos puodelio kaina tame pačiame oro uoste.

Dabartiniai teisės aktai taikomi visiems skrydžiams, jei kylama ir (arba) leidžiamasi 
Europoje, o trečiosios šalies oro linijos dalyvauja apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemoje, jei jų lėktuvai kyla ir (arba) leidžiasi Europoje. Atvykimo ir išvykimo skrydžiai 
buvo įtraukti iš esmės dėl aplinkosauginių priežasčių, nes du trečdaliai išmetamų teršalų 
kiekio susidaro vykdant tarpžemyninius skrydžius ir tik vienas trečdalis – skrydžius Europos 
Sąjungoje. Šią nuostatą atidžiai išnagrinėjo ne tik Europos Komisijos, bet ir nepriklausomi 
teisininkai, ir vertinimas parodė, kad ji visiškai atitinka tarptautinę teisę.

Trečiųjų šalių metamas iššūkis ir kritinis vertinimas

Dar prieš priimant šį teisės aktą trečiosios šalys, kaip antai JAV ir Kinija, pareiškė 
prieštaraujančios, kad į jį būtų įtraukti atitinkamų jų oro linijų skrydžiai. Remdamiesi teisiniu 
vertinimu ir politiniais bei aplinkosauginiais vienodo požiūrio argumentais, Parlamentas ir 
Taryba vis dėlto nusprendė nediskriminuodami įtraukti trečiųjų šalių oro linijas. JAV oro 
linijų asociacija ir trys JAV oro linijos užginčijo teisės aktą pagal Didžiosios Britanijos teisę ir 
byla buvo perduota Europos Teisingumo Teismui. Teismas aiškiai nusprendė, kad teisės 
aktas atitinka tarptautinę teisę (ETT sprendimas byloje C-366/10, 2011 m. gruodžio 21 d.).
Trečiosios šalys pateikė skundą dėl to, kad Europos Sąjunga, jų nuomone, apmokestina jų oro 
linijas už tai, kad jos naudojasi savo oro erdve, pvz., apmokestina oro linijas, kai jos skrenda 
virš JAV teritorijos. Taip nėra, nes pagal ES ATLPS siejamas atvykimas į oro uostus ir 
išvykimas iš jų, o kelyje išmestas teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal atstumą. Tai nėra tik 
ES ATLPS būdingas bruožas. Nustatant nacionalines rinkliavas ir mokesčius, pvz., kai juos 
nustato JK ir Vokietija, taikomas panašus principas. Didžiosios Britanijos oro keleivio 
mokestis (angl. APD), nustatytas skrydžiui į Meksiką, didesnis nei skrydžio į Torontą 
(Kanada) mokestis.

Skrydis iš Londono į Meksiką
Skrydžiui iš Londono į Meksiką (apie 5000 mylių) 
verslo klase nuo 2012 m. balandžio 1 d. bus 

                                               
1 Oro linijos „Ryanair“ vykdo skrydžius daugiausia Europos Sąjungoje.
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taikomas 162 svarų sterlingų (195 eurų / 257 JAV dol.) APD.

Skrydis iš Londono į Torontą

Skrydžiui į Torontą (Kanada, apie 3500 mylių) 
taikomas tik 130 svarų sterlingų (156 eurų / 
206 JAV dol.) APD.

Kainų skirtumas susidaro dėl skirtingo atstumo. Didelė trajektorijos dalis yra JAV oro erdvė.
Vadinasi, APD skirtumas – vienu atveju 130 svarų sterlingų, kitu – 162 svarai sterlingų, yra 
dėl didesnio atstumo, o didžioji trajektorijos dalis eina per JAV oro erdvę.
Tas pats pasakytina ir apie Vokietijos aviacijos mokestį.

Skrydis iš Frankfurto į Varšuvą

Skrydžiui iš Frankfurto į Varšuvą nustatytas 
Vokietijos oro keleivio mokestis – 7,5 eurų (10 JAV 
dol.) .

Skrydis iš Frankfurto į Tokiją

Skrydžiui iš Frankfurto į Tokiją nustatytas Vokietijos oro 
keleivio mokestis – 42,18 eurų (56 JAV dol.).
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Vadinasi, skirtumas tarp labai mažo Vokietijos oro keleivio mokesčio ir labai didelio 
mokesčio susidaro dėl ilgesnės trajektorijos, kuri daugiausia eina per Rusijos oro erdvę.

Trečiosios šalys pripažįsta ir Vokietijos priemonę, ir Didžiosios Britanijos keleivio mokestį, 
jie labai nekritikuojami ir dėl jų nesiimama jokių atsakomųjų veiksmų. Kaip ir ES 
ATLPS atveju, Jungtinės Valstijos mano, kad galima imti mokestį už skrydžius, kai kylama ir 
(arba) leidžiamasi atitinkamose šalyse. Taip pagrindžiami ir JAV bei Indijos mokesčiai. Iš to 
matyti, kad diskusijose esama svarbaus politinio aspekto. Tam tikra pasipriešinimo 
priežastis gali būti prielaida, kad ES teisės aktai ne tokie svarbūs kaip valstybių narių aktai.  
Taip pat tai, kad ES ATLPS iš dalies grindžiama klimato kaitos sušvelninimo siekiu, gali būti 
aštrios trečiųjų šalių kritikos priežastis. Naujoji JAV Atstovų Rūmų dauguma, pvz., nori 
parodyti, kad jų pačių klimato įstatymo projektas (dar vadinamas Waxmano ir Markey 
vardais), kuris apėmė ir tarptautinę aviaciją, nepriimtas.

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) procesas

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijai (ICAO) jau 1997 m. buvo pavesta užduotis 
reguliuoti aviacijos išmetamų teršalų kiekį.
Deja, iki šiol nerasta jokio sprendimo. ES visada įrodinėjo, kad pirmenybė, žinoma, teikiama 
tarptautiniam susitarimui, o įpareigojimas tęsti derybas įtrauktas į esamus ES ATLPS teisės 
aktus.  Per 2012 m. lapkričio 9 d. ICAO tarybos susitikimą buvo padaryta didelė pažanga 
siekiant tikslo pasaulio mastu reguliuoti aviacijos išmetamų teršalų kiekį. Siekiant parengti 
sprendimą per kitą ICAO generalinę asamblėją, buvo įsteigta aukšto lygio grupė. ICAO 
generalinė asamblėja rengiama tik kartą per trejus metus, kitas susitikimas vyks 2013 m.
rugsėjo mėn. Trečiosios šalys, kurios nesutinka su Europos sistema, visada sakė, kad jos 
norėtų ICAO parengto visuotinio sprendimo.
Deja, iki šiol šios ES ATLPS prieštaraujančios šalys nesugebėjo susitarti dėl to, kaip būtent 
ICAO turėtų spręsti šią problemą. Vis dėlto reikia pripažinti itin tvirtą ICAO vadovybės 
įsipareigojimą šiuo klausimu.

Pasiūlymas laikinai atidėti įpareigojimų vykdymą

Atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 9 d. ICAO sprendimą, Europos Komisija paskelbė apie 
pasiūlymą sustabdyti ES ATLPS taikymą tarpžemyniniams skrydžiams.

Lapkričio 20 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl laikino nukrypimo nuo įpareigojimų 
vykdymo Parlamentui ir Tarybai. Šiuo pasiūlymu siekiama sustiprinti šias teigiamas 
tendencijas ir padidinti tikimybę, kad 2013 m. ICAO asamblėja bus sėkminga. Pirma, 
tikimasi, kad bus sukurta pasaulinė rinkos priemonė, ir, antra, priimta sistema, pagal kurią 
šalys galėtų rinkos priemones taikyti tarptautinei aviacijai tol, kol įsigalios pasaulinė rinkos 
priemonė.

Pasiūlyme numatoma netaikyti ES ATLPS tarpžemyniniams skrydžiams kalbant apie 
išmetamųjų dujų kiekį 2012 m. Skrydžiams Europoje bus taikomas direktyvos 
įpareigojimas, kaip 2008 m. nusprendė Parlamentas ir Taryba. Visos priemonės yra 
nediskriminacinės, vadinasi, ES ir ne ES vežėjams taikomos tokios pačios taisyklės. Tai 
reiškia, kad ES vežėjui, skrendančiam iš ES oro uosto į trečiosios šalies oro uostą, direktyvoje 
nustatytas įpareigojimas netaikomas, o trečiosios šalies vežėjams, skraidantiems Europos 
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teritorijoje, jis taikomas.

Pranešėjo pasiūlymas

Pranešėjas iš esmės palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir siūlo jį greitai priimti. Pagal 
dabartinę direktyvą oro linijos turi pateikti savo leidimus iki 2013 m. balandžio 30 d. Siekiant 
teisinio aiškumo, teisėkūros procedūra turėtų būti baigta iki šios datos, drauge pripažįstama, 
kad reikia atidžiai įvertinti argumentus ir kad kolegos iš ENVI ir TRAN komitetų turėtų turėti 
galimybę pateikti pakeitimų.
Atrodo, kad kai kurių pakeitimų reikia dėl teisinių priežasčių. Juose tik paaiškinami 
aiškinamajame memorandume, konstatuojamosiose dalyse ir Komisijos pridedamame 
komunikate nustatyti ketinimai.
Kadangi Komisija neketina siekti perkėlimo į valstybių narių teisės aktus, sprendimas turi būti 
suformuluotas tiksliai, jame neturėtų būti skirtingo aiškinimo galimybių. Teisinis saugumas 
bus užtikrintas vienareikšmiškai nustačius, kokiems reikalavimams bus taikomos nukrypti 
leidžiančios nuostatos ir kiek bei kokio tipo leidimų orlaivių naudotojai turi grąžinti, kad 
galėtų pasinaudoti nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
Taip pat reikia turėti teisinį pagrindą, kuriuo remiantis būtų galima sumažinti aukcionuose 
parduodamus kiekius ir kuris iki šiol nenustatytas, kadangi pasiūlyme tik nurodoma, kad 
nukrypstama nuo 16 straipsnio. Jei leidimų, kurie turi būti parduodami aukcione, skaičius bus 
apskaičiuojamas taip pat, valstybės narės turėtų parduoti tokį patį skaičių, o to tikrai 
nesiekiama. Vietoj to, skaičius, kurį reikia parduoti aukcionuose, turėtų sudaryti 15 % bendro 
aviacijos leidimų, kurie yra apyvartoje 2012 m., skaičiaus (žr. 1, 3, 4, 6, 7 pakeitimus).

Reikia paaiškinti, kad sprendimas taikyti sistemą tik ES gali būti išeitis tik vieniems 
metams. Požiūris į visas oro linijas, skraidančias tais pačiais maršrutais, vienodas. Leidimai, 
kuriuos reikia grąžinti iki 2013 m. balandžio 30 d., yra iš 2012 m., tai metai, kai anglies 
dioksido kaina buvo labai žema (6–8 eurai) ir kai oro linijos gali sunaudoti iki 15 % švarios 
plėtros mechanizmo kreditų (apie 0,4 euro). Dėl to galimas ES ir trečiosios šalies vežėjų 
konkurencijos iškraipymas, turint mintyje paskatas pasirinkti kitus maršrutus, ribotas, pvz., 
13,6 centų už skrydį iš Hamburgo į Frankfurtą. Vis dėlto užsitęsus tokiai padėčiai būtų 
nulemtas didelis konkurencijos iškraipymas, o aplinkos apsaugos požiūriu tai nebūtų 
pakankamai ambicingas siekis. Būtent dėl to reikia paaiškinti, kad laikinai nukrypti 
leidžiančios nuostatos negali būti pratęstos po 2013 m. gruodžio 31 d. Taip pat turi būti 
paaiškinta, ko ES tikisi iš ICAO asamblėjos. Ne kiekvienas rezultatas gali būti laikomas 
patenkinamu rezultatu. Dabartiniuose teisės aktuose nurodyta, kad esame pasirengę iš dalies 
keisti savo teisės aktus, jei bus pasiektas pasaulinis susitarimas. Turi būti paaiškinta, kad 
pasaulinis susitarimas, pagal kurį būtų patenkinamai sprendžiamas oro linijų išmetamų teršalų 
kiekio klausimas, nebus pradėtas taikyti anksčiau nei 2013 m. pabaigoje. Todėl kol kas reikia 
patvirtinti sistemą, kurios pagrindu veiktų regioninės ir nacionalinės sistemos. Vis dėlto ES 
neturėtų susitaikyti su padėtimi, kuriai esant dabartinis teisės aktas būtų tiesiog panaikintas 
tikintis, kad galbūt bus pasiektas ICAO susitarimas (žr. 2, 5 pakeitimus).

Komisijos pasiūlymas suteikia galimybę nedviprasmiškai pareikšti, kad siekti tarptautinio 
susitarimo trukdo ne ES. Jei trečiosios šalys net po to, kai bus priimtas šis pasiūlymas, iš 
tikrųjų neprisiims ICAO lygmens įpareigojimų, tai bus nedviprasmiškas ženklas, kad tie, 
kurie visą laiką reikalauja ICAO sprendimo, iš tikrųjų nesiekia įsipareigoti. Kita vertus, jei 
ICAO pasiektų susitarimą, tai būtų geriausias variantas visiems, įskaitant ir Europos Sąjungą.
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