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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko uz laiku atkāpjas 
no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0697),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, ar ko saskaņā Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7-0385/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas [datums] atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas [datums] atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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 
ārpus Savienības un teritorijām ar ciešu 
ekonomisku saikni ar Savienību un 

(2) Lai sekmētu un rosinātu šo virzību, 
vajadzētu atlikt to prasību izpildi, kas 
attiecas uz lidojumiem uz un no lidostām 
ārpus Savienības un teritorijām ar ciešu 
ekonomisku saikni ar Savienību un 

                                               
1 OV C ...
2 OV C ...
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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.

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 attiecas uz 
kalendāro laikposmu no 2010. gada līdz 
2012. gadam par verificētu emisiju 
ziņošanu un attiecīgu kvotu nodošanu 
attiecībā uz ieejošiem un izejošiem 
lidojumiem no šādām lidostām un uz tām 
un 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. Gaisa 
kuģa ekspluatantiem, kuri vēlas turpināt 
izpildīt minētās prasības, būtu jāļauj to 
darīt.

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek precizēts, ka atkāpe no Direktīvas 2003/87/EK 16. panta ir piemērojama vienīgi 
prasībām, kas attiecas uz kalendāro laikposmu no 2010. gada līdz 2012. gadam. Lai 
dalībvalstīm lēmums nebūtu jātransponē, atkāpes darbības jomai ir jābūt ļoti skaidrai, lai 
novērstu jebkādas neskaidrības.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropas Savienība gaida, ka ICAO 
asamblejā tiks panākta vienošanās par 
globālu tirgus pasākumu ar reāli 
izpildāmu īstenošanas grafiku un par 
shēmu, ar ko tiktu sekmēta valsts un 
reģionālo tirgus pasākumu visaptveroša 
piemērošana starptautiskajā aviācijā, 
gaidot globālā tirgus pasākuma 
piemērošanu.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāprecizē, ka ES ļoti skaidri zina, ko tā vēlas sagaidīt no ICAO asamblejas un par 
veiksmīgu netiks uzskatīts jebkurš rezultāts.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

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 izdotas šādām 
darbībām attiecībā uz 2012. gadu. Šā paša 
iemesla dēļ minētās kvotas nebūtu jāņem 
vērā, aprēķinot tiesības izmantot 
starptautiskos kredītus saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK.

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts iepriekš, formulējumam jābūt tādam, lai nerastos interpretācijas iespēja. Tāpēc 
ir skaidri jānorāda, ka to kvotu skaitu, kas jāatgriež, nosaka, pamatojoties uz attiecīgo 
lidojuma darbību pārbaudīto tonnu kilometru daļu, kuru nosaka, pamatojoties uz atsauces 
2010. gadu. Citādāk operatori attiecīgo daudzumu var interpretēt atšķirīgi. Turklāt ir skaidri 
jānosaka, ka atcelšanai var atgriezt vienīgi 2012. gada aviācijas kvotas. Pretējā gadījumā 
rodas izkropļojums to apritē esošo kvotu skaita ziņā, ko izmanto kā atsauces skaitu, lai 
noteiktu izsolāmos 15 % kvotu (sk. 4. grozījumu).

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kvotas, kas nav izdotas šādiem 
operatoriem vai ir atgrieztas, būtu jāatceļ. 
Izsolāmo aviācijas kvotu skaits atbildīs 
Direktīvas 2003/87/EK 3.d panta 

(4) Aviācijas kvotas 2012. gadam, kas nav 
izdotas šādiem operatoriem vai ir 
atgrieztas, būtu jāatceļ. Dalībvalstu
izsolāmo aviācijas kvotu skaits būtu 
jāsamazina atbilstoši Komisijas 
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1. punktam, aprēķiniem, kā rezultātā tas būs vienāds 
ar 15 % no kopējā apritē esošā 2012. gada 
aviācijas kvotu skaita.

Or. en

Pamatojums

Neizdarot šo grozījumu, izsolāmā kvotu skaita samazinājumam nav juridiska pamata. Lai 
ļautu izsolīt samazinātu kvotu skaitu, kura noteikšanā būtu ņemta vērā bezmaksas kvotu 
atcelšana, kas veikta atbilstoši direktīvas 2. pantam, lēmumā ir jānosaka atkāpe no tās 
3.d panta, jo īpaši no 1. un 3. punkta. Tā rezultātā tiks izsolīti 15 % no kopējā apritē esošo 
kvotu skaita.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai izvairītos no konkurences 
izkropļojuma un shēmas vides integritātes 
novājināšanās, pašreizējā atkāpe būtu 
jāpiemēro ne vairāk kā vienu gadu. 
Turpmāka tiesību aktu pieņemšana būtu 
piemērota vienīgi tad, ja starptautiskās 
aviācijas emisiju jomā ICAO asamblejā 
tiktu izdarītas skaidras un pietiekamas 
pārmaiņas, tostarp panākta vienošanās 
par globālu tirgus pasākumu ar reāli 
izpildāmu īstenošanas grafiku un par 
nediskriminējošu shēmu, ar kuru tiktu 
nodrošināts, ka, gaidot globālā tirgus 
pasākuma piemērošanu, valstu un 
reģionālajos tirgus pasākumos ir pilnīgi 
aptvertas starptautiskās aviācijas emisijas.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka priekšlikums ir spēkā tikai vienu gadu un, ja ICAO asamblejā 
2013. gada septembrī netiks rasts reāls risinājums, direktīva tiks piemērota, kā paredzēts, 
tostarp attiecībā uz starpkontinentālajiem lidojumiem.
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
1. pants

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 kalendārajā laikposmā no 
2010. gada līdz 2012. gadam 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 dalībvalstīm 
atcelšanas nolūkā ir atgriezuši 2012. gada 
aviācijas kvotu skaitu, kas atbilst šādas 
darbības pārbaudīto tonnu kilometru 
daļai atsauces 2010. gadā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek precizēts, ka atkāpe no Direktīvas 2003/87/EK 16. panta ir piemērojama vienīgi 
prasībām, kas attiecas uz kalendāro laikposmu no 2010. gada līdz 2012. gadam. Lai 
dalībvalstīm lēmums nebūtu jātransponē, atkāpes darbības jomai ir jābūt ļoti skaidrai, lai 
novērstu jebkādas neskaidrības.

Grozījums Nr. 7

Lēmums priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atceļ visas 2012. gada kvotas 
par lidojumiem uz 1. pantā minētajām 

Dalībvalstis atceļ visas 2012. gada 
aviācijas kvotas par lidojumiem uz 1. pantā 
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lidostām vai no tām, kas nav piešķirtas vai 
kas ir piešķirtas, bet atgrieztas.

minētajām lidostām vai no tām, kas nav 
piešķirtas vai kas ir piešķirtas, bet 
atgrieztas. Atkāpjoties no 
Direktīvas 2003/87/EK 3.d panta, 
dalībvalstis attiecībā uz 2012. gadu izsola 
samazinātu aviācijas kvotu skaitu. 
Minētais samazinājums ir proporcionāls 
mazākam kopējam apritē esošajam 
aviācijas kvotu skaitam.

Or. en

Pamatojums

Neizdarot šo grozījumu, izsolāmā kvotu skaita samazinājumam nav juridiska pamata. Lai 
ļautu izsolīt samazinātu kvotu skaitu, kura noteikšanā būtu ņemta vērā bezmaksas kvotu 
atcelšana, kas veikta atbilstoši Direktīvas 2. pantam, lēmumā ir jānosaka atkāpe no tās 
3.d panta, jo īpaši no 1. un 3. punkta. Tā rezultātā tiks izsolīti 15 % no kopējā apritē esošo 
kvotu skaita.

PASKAIDROJUMS

Esošie tiesību akti

Eiropas Parlaments un Ministru padome 2008. gadā pēc ilga un rūpīga izvērtējuma vienojās 
par aviācijas iekļaušanu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS).

Padome tiesību aktu atbalstīja vienbalsīgi; Parlamentā to atbalstīja vairāk nekā 90 %
deputātu. Pamatojums aviācijas iekļaušanai minētajā sistēmā bija vajadzība risināt problēmu, 
kas saistīta ar strauji pieaugošo siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu šajā nozarē. No 
1990. gada, kas ir Kioto protokola bāzes gads, aviolīniju siltumnīcefekta gāzu emisiju 
daudzums ir pieaudzis aptuveni par 100 %. Tas krasi kontrastē ar imperatīvu samazināt šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 2. pakāpes mērķi, ko ir apstiprinājusi starptautiskā kopiena, 
piemēram, Kankunā.
Aviolīniju radīto emisiju ignorēšana būtu arī bezatbildīga attiecībā uz saskaņotību ar citām 
nozarēm un citiem transporta veidiem, kas tiek reglamentēti ES un dalībvalstīs, kā arī tas 
nebūtu godīgi attiecībā pret tiem. ETS attiecībā uz aviolīnijām salīdzinājumā ar citām 
nozarēm Eiropas Savienībā ir noteikti ļoti nelieli ierobežojumi. Aviācijas nozarei līdz 
2020. gadam emisijas jāsamazina tikai par 5 % salīdzinājumā ar 21 % citās nozarēs, un tai ir 
piekļuve samazinājumiem citās nozarēs. Aviolīniju kvotas tiek izsolītas tikai 15 % apmērā 
salīdzinājumā ar 100 % kvotu izsoli enerģētikas nozarē un mazāku bezmaksas kvotu skaitu 
daudzās citās nozarēs. Slogs, ar ko saskaras pasažieri un aviolīnijas, ir ļoti ierobežots. Saskaņā 
ar Eiropas Komisiju, ja aviolīnijas starpkontinentāla lidojuma biļetes cenā neiekļaus 
sertifikātus, ko tās saņēmušas bez maksas, cenas palielinājums nepārsniegs 2 euro. Vairākas 
Eiropas un citu valstu aviolīnijas jau ir nedaudz palielinājušas savas cenas saistībā ar ES ETS 
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ieviešanu. Piemēram, Ryanair palielināja vienas lidojuma biļetes cenu par 25 centiem1. 
Daudzi nodokļi un nodevas, ko noteikušas ES dalībvalstis un trešās valstis, piemēram, ASV 
un Indija, rada daudz lielāku finansiālo slogu.
„ETS maksa lidojumam no Hītrovas lidostas Londonā uz Šanhaju ir mazāka nekā kafijas tases 
cena Hītrovā.” (J. G. Gerbrandy, ENVI komitejas priekšsēdētājs)

Pašreizējie tiesību akti attiecas uz visiem lidojumiem, kuru sākuma vai gala punkts ir 
Eiropā, un ETS piedalās trešo valstu aviolīnijas, ja tās lidojumu sāk un/vai beidz Eiropā. 
Ienākošie un izejošie lidojumi ir tajos aptverti galvenokārt ar vidi saistītu iemeslu dēļ, jo 
starpkontinentālie lidojumi rada divas trešdaļas emisiju, turpretī lidojumi Eiropas Savienības 
robežās — tikai vienu trešdaļu. Šo noteikumu ir rūpīgi izvērtējuši ne tikai Eiropas Komisijas 
juristi, bet arī neatkarīgi juristi, un novērtējumā tika norādīts, ka tas pilnīgi atbilst 
starptautiskajiem tiesību aktiem.

Grūtības, ar ko saskaras trešās valstis, un kritisks novērtējums

Jau pirms tiesību aktu pieņemšanas tādas trešās valstis kā ASV un Ķīna iebilda pret to 
attiecīgo aviolīniju lidojumu iekļaušanu. Pamatojoties uz juridisko novērtējumu un 
politiskajiem un vides argumentiem par vienlīdzīgu attieksmi, Parlaments un Padome tomēr 
nolēma tiesību aktos iekļaut trešo valstu aviolīnijas, lai novērstu diskrimināciju. ASV 
Aviolīniju asociācija un trīs ASV aviolīnijas apstrīdēja Lielbritānijas tiesību aktus, un lieta 
tika nodota izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā. Tiesa skaidri nolēma, ka minētie tiesību 
akti atbilst starptautiskajiem tiesību aktiem (EST 2011. gada 21. decembra spriedums lietā 
C-366/10). Trešās valstis iesniedza sūdzību, kurā apgalvoja, ka Eiropas Savienība pieprasa 
viņu aviolīnijām maksu, kad tās izmanto viņu pašu gaisa telpu, piemēram, iekasē maksu no 
aviolīnijām, kad tās lido pār ASV teritoriju. Tā nav taisnība, jo ES ETS attiecas tikai uz 
ielidošanu un izlidošanu no lidostām, un emisijas ceļā ir mērījumu atsauces standarts. Tā nav 
īpašs ES ETS raksturlielums. Arī valstu maksas un nodokļi, piemēram, tie, ko iekasē 
Apvienotā Karaliste un Vācija, tiek piemēroti pēc līdzīga principa. Lielbritānijas 
aviopasažieru nodeva lidojumam uz Mehiko ir augstāka nekā lidojumam uz Toronto Kanādā. 

Lidojums no Londonas uz Mehiko
Lidojumam biznesa klasē no Londonas uz Mehiko 
(aptuveni 5000 jūdžu) pēc 2012. gada 1. aprīļa tiks 
piemērota aviopasažieru nodeva GBP 162 
(EUR 195 / USD 257).

Lidojums no Londonas uz Toronto

Lidojumam no Toronto Kanādā (aptuveni 
3500 jūdžu) piemēro aviopasažieru nodevu tikai 
GBP 130 apmērā (EUR 156 / USD 206). 

                                               
1 Lielākā daļa Ryanair lidojumu tiek veikti Eiropas Savienības robežās.
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Cenas atšķiras, jo attālumi ir dažādi. Liela daļa no attāluma tiek veikta ASV gaisa telpā. Tas 
nozīmē, ka atšķirība starp aviopasažieru nodevām GBP 130 un GBP 162 rodas garāka 
maršruta dēļ, kas ved galvenokārt pa ASV gaisa telpu.
Tas pats attiecas uz Vācijas avionodokli.

Lidojums no Frankfurtes uz Varšavu

Lidojumam no Frankfurtes uz Varšavu piemēro 
Vācijas aviopasažieru nodokli EUR 7,50 apmērā 
(USD 10). 

Lidojums no Frankfurtes uz Tokiju

Lidojumam no Frankfurtes uz Tokiju piemēro Vācijas 
aviopasažieru nodokli EUR 42,18 apmērā (USD 56). 

Tas nozīmē, ka iemesls atšķirībai starp ļoti zemo un ļoti augsto Vācijas aviopasažieru nodokli 
ir maršruts, kas ir daudz garāks un ved galvenokārt pa Krievijas gaisa telpu.

Trešās valstis neiebilst ne pret Vācijas pasākumu, ne Lielbritānijas pasažieru nodevu, un tie 
nav pakļauti tik intensīvai kritikai vai represijām. Tāpat kā ES ETS gadījumā dalībvalstu 
nostāja ir tāda, ka tām ir tiesības iekasēt maksu par lidojumiem, kas sākas vai beidzas to 
attiecīgajā teritorijā. Tas ir arī pamatojums ASV un Indijas nodokļiem. Tas liecina, ka šajās 
diskusijās ļoti liela nozīme ir politiskajam aspektam. Daļēji šo pretestību var pamatot ar 
pieņēmumu, ka ES tiesību akti nav tik svarīgi kā dalībvalstu tiesību akti. Arī aspekts, ka ES 
ETS piemērošana ir īpaši pamatota ar klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanu, var būt 
iemesls asajai kritikai no dažām trešām valstīm. Piemēram, jaunais vairākums ASV Pārstāvju 
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palātā grib parādīt, ka viņu pašu klimata likumprojekts, kurā arī bija aptverta starptautiskā 
aviācija (Waxman un Markey likumprojekts), ir ticis pilnīgi noraidīts.

ICAO process

Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai (ICAO) tika uzdots regulēt aviācijas 
emisijas jau 1997. gadā.
Diemžēl līdz šim brīdim nav rasts nekāds risinājums. ES vienmēr ir norādījusi, ka vēlamais 
risinājums, protams, būtu starptautisks nolīgums un pienākums turpināt sarunas par šo 
jautājumu ir iekļauts esošajos tiesību aktos par ES ETS. ICAO Padomes sanāksmē 
2012. gada 9. novembrī tika gūti būtiski panākumi attiecībā uz mērķi izstrādāt globālu 
aviācijas emisiju regulējumu. Tika izveidota augsta līmeņa grupa, kurai ir jāsagatavo 
risinājums līdz nākamajai ICAO ģenerālajai asamblejai. ICAO ģenerālā asambleja sanāk tikai 
reizi trijos gados, un nākamā sanāksme notiks 2013. gada septembrī. Trešās valstis, kas iebilst 
pret Eiropas shēmu, vienmēr ir norādījušas, ka tās vēlas globālu risinājumu, kurš būtu 
pieņemts ICAO.
Tomēr līdz šim brīdim valstis, kas iebilst pret ES ETS, nav spējušas vienoties par to, kā tieši 
ICAO šo problēmu vajadzētu risināt. Tomēr ir jāatzīst ļoti stingrā ICAO vadības 
apņemšanās.

„Pulksteņa apstādināšanas priekšlikums”

Ņemot vērā ICAO Padomes 2012. gada 9. novembra lēmumu, Eiropas Komisija paziņoja par 
priekšlikumu apturēt ES ETS piemērošanu starpkontinentālajiem lidojumiem.

Komisija 20. novembrī iesniedza priekšlikumu Parlamentam un Padomei, kura mērķis bija 
„apturēt pulksteni”. Šā priekšlikuma mērķis ir stiprināt ICAO labvēlīgo ietekmi un 
palielināt pozitīva rezultāta iespējamību 2013. gada ICAO ģenerālajā asamblejā. 
Pirmkārt, tas ir nepieciešams attiecībā uz globāla tirgus pasākuma izstrādi un, otrkārt, 
attiecībā uz tādas shēmas pieņemšanu, ar ko tiktu sekmēta dalībvalstu tirgus pasākumu 
piemērošana starptautiskajai aviācijai, līdz stāsies spēkā globāls tirgus pasākums.

Priekšlikumā ir paredzēts, ka 2012. gadā ES ETS netiks piemērota starpkontinentālajiem 
lidojumiem attiecībā uz to emisijām. Direktīvā paredzētais pienākums attieksies uz 
lidojumiem Eiropas robežās, kā to 2008. gadā nolēma Parlaments un Padome. Neviens 
pasākums nav diskriminējošs, kas nozīmē, ka ES un trešo valstu pārvadātājiem tiks 
piemēroti vienādi noteikumi. Tas nozīmē, ka ES pārvadātājiem, kas lido no ES lidostas uz 
trešās valsts lidostu, būs noteikts atbrīvojums no direktīvā noteikto pienākumu ievērošanas, 
bet tie tiks piemēroti trešās valsts pārvadātājiem, kas lido Eiropas teritorijā.

Referenta ieteikums

Referents Komisijas priekšlikumu būtībā vērtē atzinīgi un aicina to pieņemt ātri. Saskaņā 
ar pašreizējo direktīvu aviolīnijām to kvotas jāiesniedz līdz 2013. gada 30. aprīlim. Tāpēc 
juridiskas skaidrības dēļ likumdošanas procedūra ir jāpabeidz līdz šim datumam, paturot 
prātā, ka argumenti ir rūpīgi jāizvērtē un ENVI un TRAN komitejas locekļiem jāsniedz 
iespēja izteikt priekšlikumus grozījumiem.
Daži grozījumi šķiet nepieciešami juridisku iemeslu dēļ. Kā norādīts paskaidrojumā, 
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apsvērumos un pievienotajā Komisijas paziņojumā, ar tiem tiek precizēts priekšlikuma 
mērķis.
Tā kā Komisija nav paredzējusi transponēšanu dalībvalstu valsts tiesību aktos, lēmuma 
formulējumam jābūt precīzam un nedrīkst atstāt teksta interpretācijas iespēju. Nepārprotami 
nosakot, kurām prasībām atkāpe būs piemērojama un cik un kādu veidu kvotas operatoriem 
būs jāatgriež, lai izmantotu šo atkāpi, tiks nodrošināta juridiskā noteiktība.
Tā kā priekšlikumā ir ierosināta atkāpe tikai no 16. panta noteikumiem, attiecībā uz izsolāmā 
daudzuma samazinājumu ir arī jānosaka tiesiskais pamats, kas līdz šim nav bijis noteikts. Ja 
izsolāmā daudzuma aprēķins netiks mainīts, dalībvalstīm būs jāizsola tas pats skaits kvotu, 
kas noteikti nav plānots. Tā vietā jānosaka, ka izsolāmais daudzums ir 15 % no kopējā apritē 
esošo aviācijas kvotu skaita 2012. gadā (sk. 1., 3., 4., 6. un 7. grozījumu).

Ir jāprecizē, ka shēmas piemērošana tikai ES teritorijā nav iespējama ilgāk par vienu gadu. 
Attieksme ir vienlīdzīga pret visām aviolīnijām, kas veic vienus un tos pašus maršrutus. 
Kvotas, kas jāatgriež līdz 2013. gada 30. aprīlim, attiecas uz 2012. gadu, kurš bija gads, kad 
oglekļa dioksīda emisiju cena bija ļoti zema (no 6 līdz 8 euro) un aviolīnijas varēja izmantot 
līdz 15 % no tīras attīstības mehānismu kredītvienībām (aptuveni 0,4 euro). Šā iemesla dēļ 
jebkādi potenciālie izkropļojumi konkurencei starp ES un trešo valstu pārvadātājiem attiecībā 
uz pamudinājumu lidot dažādos maršrutos ir ierobežoti, piemēram, 13,6 centi lidojumam no 
Hamburgas uz Frankfurti. Tomēr šāda stāvokļa paildzināšana varētu radīt nopietnus 
konkurences izkropļojumus, un tas nebūtu pietiekami tālejošs vides ziņā. Tāpēc ir jāprecizē, 
ka pulksteņa apstādināšanas priekšlikuma darbības laiks nevar tikt pagarināts ilgāk par 
2013. gada 31. decembri. Ir jāprecizē, ko ES gaida no ICAO asamblejas. Par apmierinošiem 
netiks uzskatīti jebkuri rezultāti. Esošajos tiesību aktos jau ir norādīts, ka ES ir gatava grozīt 
savus tiesību aktus, līdzko tiks panākta globāla vienošanās. Ir jāprecizē, ka globāla 
vienošanās, kas apmierinoši aptvers aviolīniju emisijas, nebūs stājusies spēkā līdz 2013. gada 
beigām. Tāpēc šajā laikā ir jāpieņem reģionālo un valstu shēmu regulējums. Tomēr ES 
nedrīkst pieņemt, ka pašreizējie tiesību akti tiek vienkārši atcelti tikai tāpēc, ka pastāv iespēja, 
ka ICAO varētu tikt panākta vienošanās (sk. 2. un 5. grozījumu).

Komisijas priekšlikums ir iespēja nepārprotami norādīt, ka tā nav ES, kas kavē 
starptautiska nolīguma pieņemšanu. Ja pat pēc šā priekšlikuma pieņemšanas trešās valstis 
nebūs īsti gatavas kompromisiem ICAO līmenī, tas būs skaidrs signāls, ka tās valstis, kas 
vienmēr prasa starptautiska mēroga risinājuma izstrādi ICAO, nav patiesi gatavas rīkoties. No 
otras puses, ja ICAO tiks panākta vienošanās, tas būtu vēlamākais risinājums ikvienam, 
tostarp arī Eiropas Savienībai.


