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Pakeitimas 17
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. fr

Pagrindimas

2014 m. dar anksti vertinti tarptautinį susitarimą, dėl kurio dar nesutarta ICAO lygmeniu, ir 
taikyti mokesčius oro transporto bendrovėms, kurios vykdo veiklą Europos Sąjungoje, kurios 
neturi atitikmens visame pasaulyje.

Pakeitimas 18
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga siekia, kad ateityje būtų 
sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo 
būtų kontroliuojamas aviacijos poveikis 
šiltnamio efektui, o iki to tarp Sąjungos 
aerodromų vykdomos aviacijos veiklos 
poveikį klimato kaitai ji riboja 
savarankiškomis priemonėmis. Siekiant 
užtikrinti, kad šie tikslai ne trukdytų, o 
padėtų vienas kitą įgyvendinti, derėtų 
atsižvelgti į pažangą ir atitinkamas 
pozicijas šiuo klausimu tarptautiniuose 
forumuose, visų pirma, į 38-ojoje 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) asamblėjos sesijoje 
priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas 
„Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO 
toliau vykdys su aplinkos apsauga 
susijusią politiką ir praktiką“;

Išbraukta
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Or. nl

Pakeitimas 19
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga siekia, kad ateityje būtų 
sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo 
būtų kontroliuojamas aviacijos poveikis 
šiltnamio efektui, o iki to tarp Sąjungos 
aerodromų vykdomos aviacijos veiklos 
poveikį klimato kaitai ji riboja 
savarankiškomis priemonėmis. Siekiant 
užtikrinti, kad šie tikslai ne trukdytų, o 
padėtų vienas kitą įgyvendinti, derėtų 
atsižvelgti į pažangą ir atitinkamas 
pozicijas šiuo klausimu tarptautiniuose 
forumuose, visų pirma, į 38-ojoje 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) asamblėjos sesijoje 
priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas 
„Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO 
toliau vykdys su aplinkos apsauga susijusią 
politiką ir praktiką“;

(1) Sąjunga siekia, kad ateityje būtų 
sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo 
būtų kontroliuojamas aviacijos poveikis 
šiltnamio efektui. Atsižvelgiama į pažangą 
ir atitinkamas pozicijas šiuo klausimu 
tarptautiniuose forumuose, visų pirma, į 
38-ojoje Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) asamblėjos sesijoje 
priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas 
„Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO 
toliau vykdys su aplinkos apsauga susijusią 
politiką ir praktiką“;

Or. de

Pakeitimas 20
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga siekia, kad ateityje būtų 
sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo 
būtų kontroliuojamas aviacijos poveikis 
šiltnamio efektui, o iki to tarp Sąjungos 
aerodromų vykdomos aviacijos veiklos

(1) Sąjunga siekia, kad ateityje būtų 
sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo 
būtų kontroliuojamas tarptautinės
aviacijos poveikis šiltnamio efektui, o iki 
to Sąjungos ir EEE aviacijos poveikį 
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poveikį klimato kaitai ji riboja 
savarankiškomis priemonėmis. Siekiant 
užtikrinti, kad šie tikslai ne trukdytų, o 
padėtų vienas kitą įgyvendinti, derėtų 
atsižvelgti į pažangą ir atitinkamas 
pozicijas šiuo klausimu tarptautiniuose 
forumuose, visų pirma, į 38-ojoje 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) asamblėjos sesijoje 
priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas 
„Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO 
toliau vykdys su aplinkos apsauga susijusią 
politiką ir praktiką“;

klimato kaitai ji riboja savarankiškomis 
priemonėmis. Siekiant užtikrinti, kad šie 
tikslai ne trukdytų, o padėtų vienas kitą 
įgyvendinti, derėtų atsižvelgti į pažangą ir 
atitinkamas pozicijas šiuo klausimu 
tarptautiniuose forumuose, visų pirma, į 
38-ojoje Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) asamblėjos sesijoje 
priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas 
„Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO 
toliau vykdys su aplinkos apsauga susijusią 
politiką ir praktiką“;

Or. en

Pakeitimas 21
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) akivaizdu, kad Sąjungos teritorijoje 
vykdomoje aviacijos pramonėje privaloma 
laikytis Sąjungos teisės aktų. Taip pat 
reikėtų pažymėti, kad aviacijos sektoriui 
palankios tam tikros ES subsidijos, t.y. 
priešingai nei kitiems vartojimo 
sektoriams, jam netaikomas nei pridėtinės 
vertės mokestis, nei kuro mokesčiai. 
Sektoriui taip pat naudingos labai dosnios 
valstybės paramos taisyklės pagal 
Bendrijos gaires dėl oro uostų 
finansavimo ir valstybės pagalbos oro 
transporto bendrovių veiklai iš regioninių 
oro uostų pradėti. Komisija turėtų 
persvarstyti šias lengvatas ir taikyti PVM 
visiems ES viduje vykdomiems skrydžiams 
ir skrydžiams iš ES tiek, kiek laikoma, kad 
jie yra ES vartotojų. Komisija taip pat 
turėtų iš naujo vesti derybas dėl visų 
susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų, 
siekiant užtikrinti, kad kuro 
apmokestinimas būtų leidžiamas ir 



PE526.060v01-00 6/30 AM\1013223LT.doc

LT

skatinamas;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atkreipti dėmesį į dėl aviacijos sektoriui taikomų lengvatų iškreipiamą konkurenciją 
transporto sektoriuje.

Pakeitimas 22
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) todėl pageidautina laikinai laikyti, kad 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2003/87/EB4 nustatyti 
reikalavimai yra tenkinami, jei 
įsipareigojimai įgyvendinami tam tikros 
išmetamųjų teršalų, susijusių su 
skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš jų, 
procentinės dalies atžvilgiu. Taip Sąjunga 
pabrėžia, kad reikalavimai gali būti 
taikomi tam tikrai procentinei išmetamųjų
teršalų, susijusių su skrydžiais į EEE 
šalių aerodromus ir iš jų, daliai, ir kad ta 
išmetamųjų teršalų dalis, kuriai taikomi 
teisiniai reikalavimai, gali būti padidinta;

Išbraukta.

__________________
4 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 
25, p. 32).

Or. de
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Pakeitimas 23
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) todėl pageidautina laikinai laikyti, kad
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2003/87/EB4 nustatyti reikalavimai yra 
tenkinami, jei įsipareigojimai 
įgyvendinami tam tikros išmetamųjų 
teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiąsias 
šalis ir iš jų, procentinės dalies atžvilgiu. 
Taip Sąjunga pabrėžia, kad reikalavimai 
gali būti taikomi tam tikrai procentinei 
išmetamųjų teršalų, susijusių su 
skrydžiais į EEE šalių aerodromus ir iš jų, 
daliai, ir kad ta išmetamųjų teršalų dalis, 
kuriai taikomi teisiniai reikalavimai, gali 
būti padidinta;

(2) sprendimo Nr. 377/2013/ES, kuriuo 
laikinai nukrypstama nuo Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB4, priėmimas sudarė 
palankesnes ICAO pažangos sąlygas. 
Siekiant išlaikyti postūmį ir sudaryti 
palankesnes susitarimo dėl tarptautinės 
aviacijos pasaulinės rinkos priemonės 
sistemos sąlygas kitoje ICAO asamblėjoje,
pageidautina sustabdyti reikalavimų, 
susijusių su skrydžiais į ne Sąjungos ir
EEE aerodromus ir iš jų, įgyvendinimą;

__________________ __________________
4 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

4 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. en

Pakeitimas 24
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) todėl pageidautina laikinai laikyti, kad 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2003/87/EB4 nustatyti reikalavimai yra 
tenkinami, jei įsipareigojimai 
įgyvendinami tam tikros išmetamųjų 

(2) todėl, siekiant palaikyti pasaulines 
diskusijas dėl pasaulinės rinkos 
priemonės mechanizmo ir jo plėtrą iki 
2016 m., pageidautina laikinai laikyti, kad 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
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teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiąsias 
šalis ir iš jų, procentinės dalies atžvilgiu. 
Taip Sąjunga pabrėžia, kad reikalavimai 
gali būti taikomi tam tikrai procentinei 
išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais 
į EEE šalių aerodromus ir iš jų, daliai, ir 
kad ta išmetamųjų teršalų dalis, kuriai 
taikomi teisiniai reikalavimai, gali būti 
padidinta;

2003/87/EB4 nustatyti reikalavimai yra 
tenkinami iki 2016 m., jei įsipareigojimai 
įgyvendinami tam tikros išmetamųjų 
teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiąsias 
šalis ir iš jų, procentinės dalies atžvilgiu. 
Taip Sąjunga pabrėžia, kad reikalavimai 
gali būti taikomi tam tikrai procentinei 
išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais 
į EEE šalių aerodromus ir iš jų, daliai, ir 
kad ta išmetamųjų teršalų dalis, kuriai 
taikomi teisiniai reikalavimai, gali būti 
padidinta;

__________________ __________________
4 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

4 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. en

Pakeitimas 25
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau 
taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos 
aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad 
būtų galima paprastai ir praktiškai 
regionines priemones taikyti tik 7 metus 
iki bus pradėta taikyti pasaulinė rinkos 
priemonė, Eurokontrolė apskaičiavo 
procentines dalis remdamasi ortodrominio 
atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE
šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne 
daugiau kaip 12 mylių nuo EEE kranto 
linijos tolimiausio taško, procentine 
dalimi. Kadangi Sąjunga nemano, kad 
pasaulinė rinkos priemonė turėtų būti 
taikoma atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o 

Išbraukta.
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ne į atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš 
jų, procentinės dalys bus aktualios tik iki 
2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 26
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau 
taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos 
aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad 
būtų galima paprastai ir praktiškai 
regionines priemones taikyti tik 7 metus 
iki bus pradėta taikyti pasaulinė rinkos 
priemonė, Eurokontrolė apskaičiavo 
procentines dalis remdamasi ortodrominio 
atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE 
šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne 
daugiau kaip 12 mylių nuo EEE kranto 
linijos tolimiausio taško, procentine 
dalimi. Kadangi Sąjunga nemano, kad 
pasaulinė rinkos priemonė turėtų būti 
taikoma atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o 
ne į atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš 
jų, procentinės dalys bus aktualios tik iki 
2020 m.;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau (3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau 
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taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos 
aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad 
būtų galima paprastai ir praktiškai 
regionines priemones taikyti tik 7 metus iki 
bus pradėta taikyti pasaulinė rinkos 
priemonė, Eurokontrolė apskaičiavo 
procentines dalis remdamasi ortodrominio 
atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE 
šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne 
daugiau kaip 12 mylių nuo EEE kranto 
linijos tolimiausio taško, procentine dalimi. 
Kadangi Sąjunga nemano, kad pasaulinė 
rinkos priemonė turėtų būti taikoma 
atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į 
atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, 
procentinės dalys bus aktualios tik iki 
2020 m.;

taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos 
aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad 
būtų galima paprastai ir praktiškai 
regionines priemones taikyti tik 3 metus iki 
39-oje ICAO asamblėjoje 2016 m. bus
sutarta taikyti pasaulinė rinkos priemonė, 
Eurokontrolė apskaičiavo procentines dalis 
remdamasi ortodrominio atstumo tarp 
pagrindinių oro uostų EEE šalyse ir 
trečiosiose šalyse, kuris yra ne daugiau 
kaip 200 mylių nuo EEE kranto linijos 
tolimiausio taško, procentine dalimi. 
Kadangi Sąjunga nemano, kad pasaulinė 
rinkos priemonė turėtų būti taikoma 
atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į 
atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, 
procentinės dalys bus aktualios tik iki 
2016 m. Minėtas apribojimas netenka 
galios 2016 m. gruodžio 31 d. Jei 39-ojoje 
ICAO asamblėjoje bus susitarta dėl 
pasaulinės rinkos priemonės, aplinkos 
požiūriu tolygiai suderintos su esamais 
teisės aktais, Komisija kaip įmanoma 
greičiau po 39-osios ICAO asamblėjos 
siūlo būtinus pakeitimus, susijusius su 
šiais teisės aktais;

Or. en

Pakeitimas 28
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau 
taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos 
aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad 
būtų galima paprastai ir praktiškai 
regionines priemones taikyti tik 7 metus iki 
bus pradėta taikyti pasaulinė rinkos 
priemonė, Eurokontrolė apskaičiavo 
procentines dalis remdamasi ortodrominio 
atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE 

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau 
taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos 
aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad 
būtų galima paprastai ir praktiškai 
regionines priemones taikyti tik trejus
metus iki bus susitarta dėl ir patvirtinta
didžiajai daliai tarptautinės aviacijos 
išmetamųjų teršalų taikoma pasaulinė 
rinkos priemonė 39-ojoje ICAO 
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šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne 
daugiau kaip 12 mylių nuo EEE kranto 
linijos tolimiausio taško, procentine dalimi.
Kadangi Sąjunga nemano, kad pasaulinė 
rinkos priemonė turėtų būti taikoma 
atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į 
atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, 
procentinės dalys bus aktualios tik iki 
2020 m.;

asamblėjoje, Eurokontrolė apskaičiavo 
procentines dalis remdamasi ortodrominio 
atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE 
šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne 
daugiau kaip 200 mylių nuo EEE kranto 
linijos tolimiausio taško, procentine dalimi. 
Kadangi Sąjunga nemano, kad pasaulinė 
rinkos priemonė turėtų būti taikoma 
atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į 
atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, 
procentinės dalys bus aktualios tik iki 
2016 m. Nuo 2017 m. sausio 1 d., kol bus 
pradėtas taikyti pasaulinis aplinkos 
požiūriu tolygiai suderintas rinkos 
mechanizmas, visos procentinės dalys 
sieks 50 proc., įsipareigojant kitą dalį 
skirti kitoms šalims;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas 12 jūrmylių perimetras aviacijos veikloje yra nenatūraliai mažas. 200 mylių yra 
EEE išskirtinės ekonominės zonos atstumas. Nuo 2017 m., kol bus pradėta taikyti tarptautinė 
tolygiai aplinkos požiūriu suderinta rinkos priemonė, ES aviacijos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema turėtų apimti 50% atvykimo ir išvykimo skrydžių, už kitos dalies reguliavimą 
turėtų būti atsakinga kita valstybė.

Pakeitimas 29
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) norint apskaičiuoti patikrintų 
išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su 
skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš jų, 
procentinę dalį, turi būti žinomas visas 
skrydžio metu išmestas išmetamųjų 
teršalų kiekis. Tačiau likusios procentinės 
dalies atžvilgiu jokių veiksmų nesiimama;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 30
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) norint apskaičiuoti patikrintų 
išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su 
skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš jų, 
procentinę dalį, turi būti žinomas visas 
skrydžio metu išmestas išmetamųjų 
teršalų kiekis. Tačiau likusios procentinės 
dalies atžvilgiu jokių veiksmų nesiimama;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 31
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) be to, orlaivių naudotojas turi turėti 
galimybę pasirinkti neteikti ataskaitų apie 
patikrintą išmetamųjų teršalų kiekį, 
susijusį su skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš 
jų, ir vietoje to pasikliauti kuo tiksliau 
apskaičiuotu vykdant tokius skrydžius tik 
EEE ribose išmestų išmetamųjų teršalų 
kiekiu;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 32
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) be to, orlaivių naudotojas turi turėti 
galimybę pasirinkti neteikti ataskaitų apie 
patikrintą išmetamųjų teršalų kiekį, 
susijusį su skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš 
jų, ir vietoje to pasikliauti kuo tiksliau 
apskaičiuotu vykdant tokius skrydžius tik 
EEE ribose išmestų išmetamųjų teršalų 
kiekiu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) be to, orlaivių naudotojas turi turėti 
galimybę pasirinkti neteikti ataskaitų apie 
patikrintą išmetamųjų teršalų kiekį, 
susijusį su skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš 
jų, ir vietoje to pasikliauti kuo tiksliau 
apskaičiuotu vykdant tokius skrydžius tik 
EEE ribose išmestų išmetamųjų teršalų 
kiekiu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 34
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) nustatytosios patikrintų išmetamųjų 
teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiųjų 
šalių aerodromus ir iš jų, procentinės 

Išbraukta.
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dalys ir kiti alternatyvūs orlaivių 
naudotojų pasirinkti metodai turėtų būti 
taikomi nuo 2014 m., kad orlaivių 
naudotojai turėtų pakankamai laiko 
suprasti šiuos metodus ir susiplanuoti 
savo skrydžių veiklą;

Or. de

Pakeitimas 35
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) nustatytosios patikrintų išmetamųjų 
teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiųjų 
šalių aerodromus ir iš jų, procentinės 
dalys ir kiti alternatyvūs orlaivių 
naudotojų pasirinkti metodai turėtų būti 
taikomi nuo 2014 m., kad orlaivių 
naudotojai turėtų pakankamai laiko 
suprasti šiuos metodus ir susiplanuoti 
savo skrydžių veiklą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) nustatytosios patikrintų išmetamųjų 
teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiųjų 
šalių aerodromus ir iš jų, procentinės dalys 
ir kiti alternatyvūs orlaivių naudotojų 
pasirinkti metodai turėtų būti taikomi nuo 
2014 m., kad orlaivių naudotojai turėtų 
pakankamai laiko suprasti šiuos metodus ir 

(9) nustatytosios patikrintų išmetamųjų 
teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiųjų 
šalių aerodromus ir iš jų, procentinės dalys 
ir kiti alternatyvūs orlaivių naudotojų 
pasirinkti metodai turėtų būti taikomi nuo 
2014 m. iki 2016 m., kad orlaivių 
naudotojai turėtų pakankamai laiko 
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susiplanuoti savo skrydžių veiklą; suprasti šiuos metodus ir susiplanuoti savo 
skrydžių veiklą;

Or. en

Pakeitimas 37
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nedarant poveikio pasaulinei rinkos 
priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., 
su skrydžiais į besivystančias šalis ir iš jų 
susijusiems išmetamiesiems teršalams, jei 
atitinkamos šalies tonkilometrių kiekis yra 
mažesnis negu 1 % visos tarptautinės 
civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, 
ATLPS netaikoma 2014–2020 m. Šiame 
pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos 
šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo 
metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti 
į Sąjungos rinką pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 978/2012, tai yra tos, kurių Pasaulio 
bankas 2013 m. nepriskyrė prie dideles 
pajamas arba šiek tiek daugiau nei 
vidutines pajamas gaunančių šalių;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nedarant poveikio pasaulinei rinkos 
priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., 
su skrydžiais į besivystančias šalis ir iš jų 

(10) nedarant poveikio pasaulinei rinkos 
priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., 
su skrydžiais į besivystančias šalis ir iš jų 
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susijusiems išmetamiesiems teršalams, jei 
atitinkamos šalies tonkilometrių kiekis yra 
mažesnis negu 1 % visos tarptautinės 
civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, 
ATLPS netaikoma 2014–2020 m. Šiame 
pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos 
šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo 
metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į 
Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, 
tai yra tos, kurių Pasaulio bankas 2013 m. 
nepriskyrė prie dideles pajamas arba šiek 
tiek daugiau nei vidutines pajamas 
gaunančių šalių;

susijusiems išmetamiesiems teršalams, jei 
atitinkamos šalies tonkilometrių kiekis yra 
mažesnis negu 1 % visos tarptautinės 
civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, 
ATLPS netaikoma 2014–2016 m. Šiame 
pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos 
šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo 
metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į 
Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, 
tai yra tos, kurių Pasaulio bankas 2013 m. 
nepriskyrė prie dideles pajamas arba šiek 
tiek daugiau nei vidutines pajamas 
gaunančių šalių;

Or. en

Pakeitimas 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) po ICAO asamblėjos 2016 m. 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai, kad būtų galima 
atsižvelgti į pokyčius pasaulyje ir prireikus 
spręsti klausimą dėl nukrypti leidžiančios 
nuostatos taikymo;

(12) po ICAO asamblėjos 2016 m. 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl pažangos, 
padarytos siekiant iki 2020 m. įgyvendinti 
pasaulinę rinkos priemonę ir, jei reikės, 
atsižvelgiant į šią ataskaitą, pateikti 
pasiūlymą dėl direktyvos pakeitimo;

Or. en

Pakeitimas 40
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visų išmetamųjų teršalų, kurie 2013 m. 
išmetami vykdant skrydžius į šalis, 
nepriklausančias Europos ekonominei 
erdvei (EEE), ir iš jų;

a) visų išmetamųjų teršalų, kurie išmetami 
vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias 
Europos ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų, 
kiekvienais 2013–2020 m. laikotarpio 
kalendoriniais metais;

Or. en

Pakeitimas 41
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visų išmetamųjų teršalų, kurie 2013 m. 
išmetami vykdant skrydžius į šalis, 
nepriklausančias Europos ekonominei 
erdvei (EEE), ir iš jų;

a) visų išmetamųjų teršalų, kurie 
kiekvienais kalendoriniais metais nuo 
2013 m. iki 2020 m. išmetami vykdant 
skrydžius į šalis, nepriklausančias Europos 
ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų;

Or. de

Pakeitimas 42
Werner Langen, Herbert Reul
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) visų išmetamųjų teršalų, kurie 
kiekvienais kalendoriniais metais nuo 
2013 m. iki 2020 m. išmetami vykdant 
skrydžius į šalis, priklausančias Europos 
ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų;
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Or. de

Pakeitimas 43
Holger Krahmer
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išmetamųjų teršalų, kurie išmetami 
vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias 
EEE, ir iš jų, kiekvienais 2014–2020 m. 
laikotarpio kalendoriniais metais, jei 
tokius skrydžius vykdantis orlaivių 
naudotojas atsisakė tam tikro apyvartinių 
taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio su 
tais skrydžiais susijusių patikrintų 
išmetamųjų teršalų procentinę dalį, 
nustatytą pagal IIc priedą arba 
apskaičiuotą pagal 6 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 44
Werner Langen, Herbert Reul
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išmetamųjų teršalų, kurie išmetami 
vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias 
EEE, ir iš jų, kiekvienais 2014–2020 m. 
laikotarpio kalendoriniais metais, jei 
tokius skrydžius vykdantis orlaivių 
naudotojas atsisakė tam tikro apyvartinių 
taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio su 
tais skrydžiais susijusių patikrintų 
išmetamųjų teršalų procentinę dalį, 

Išbraukta.
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nustatytą pagal IIc priedą arba 
apskaičiuotą pagal 6 dalį;

Or. de

Pakeitimas 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išmetamųjų teršalų, kurie išmetami 
vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias 
EEE, ir iš jų, kiekvienais 2014–2020 m.
laikotarpio kalendoriniais metais, jei tokius 
skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas 
atsisakė tam tikro apyvartinių taršos 
leidimų skaičiaus, atitinkančio su tais 
skrydžiais susijusių patikrintų išmetamųjų 
teršalų procentinę dalį, nustatytą pagal IIc 
priedą arba apskaičiuotą pagal 6 dalį;

b) išmetamųjų teršalų, kurie išmetami 
vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias 
EEE, ir iš jų, kiekvienais 2014–2017 m.
laikotarpio kalendoriniais metais, jei tokius 
skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas 
atsisakė tam tikro apyvartinių taršos 
leidimų skaičiaus, atitinkančio su tais 
skrydžiais susijusių patikrintų išmetamųjų 
teršalų procentinę dalį, nustatytą pagal IIc 
priedą arba apskaičiuotą pagal 6 dalį;

Or. en

Pakeitimas 46
Satu Hassi
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) išmetamųjų teršalų, kurie išmetami 
vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias 
Europos ekonominei erdvei, ir iš jų, nuo 
2017 m. jei tokius skrydžius vykdantis 
orlaivių naudotojas atsisakė apyvartinių 
taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio 50% 
su tais skrydžiais susijusių patikrintų 
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išmetamųjų teršalų;

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2017 m., kol bus pradėta taikyti tarptautinė rinkos priemonė, ES aviacijos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema turėtų apimti 50% atvykimo ir išvykimo skrydžių, už kitos 
dalies reguliavimą turėtų būti atsakinga kita valstybė.

Pakeitimas 47
Satu Hassi
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų 
nekomerciniams orlaivių naudotojams 
vykdant skrydžius kiekvienais 
kalendoriniais metais iki 2020 m., jei tais 
kalendoriniais metais orlaivių naudotojas 
vykdydamas aviacijos veiklą išmetė 
mažiau kaip 1000 tonų,

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų 
nekomerciniams orlaivių naudotojams 
vykdant skrydžius kiekvienais 
kalendoriniais metais iki 2020 m., jei tais 
kalendoriniais metais orlaivių naudotojas 
vykdydamas aviacijos veiklą išmetė 
mažiau kaip 1000 tonų ir į Ekologinį 
klimato fondą, įsteigtą pagal JTBKKK, 
padarė lygiavertį įnašą, atitinkantį 
10 EUR už toną CO2 2014 m. ir kasmet 
didėjantį 3 EUR;

Or. en

Pagrindimas

Nekomerciniams orlaiviams, t.y. verslo reikmėms naudojamiems lėktuvams, lengvatos 
taikomos tik tuo atveju, jei jie lygiavertiškai prisideda prie JTBKKK Ekologinio klimato 
fondo. Siūloma kaina grindžiama vienu iš Komisijos kainų scenarijų, atsižvelgiant į 
stebėsenos, ataskaitų teikimo ir patikros pasiūlymo poveikio vertinimą.

Pakeitimas 48
Judith A. Merkies
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų 
nekomerciniams orlaivių naudotojams 
vykdant skrydžius kiekvienais 
kalendoriniais metais iki 2020 m, jei tais 
kalendoriniais metais orlaivių naudotojas 
vykdydamas aviacijos veiklą išmetė 
mažiau kaip 1000 tonų,

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų 
nekomerciniams orlaivių naudotojams 
vykdant skrydžius kiekvienais 
kalendoriniais metais iki 2016 m, jei tais 
kalendoriniais metais orlaivių naudotojas 
vykdydamas aviacijos veiklą išmetė 
mažiau kaip 100 tonų,

Or. en

Pakeitimas 49
Romana Jordan
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų 
nekomerciniams orlaivių naudotojams 
vykdant skrydžius kiekvienais 
kalendoriniais metais iki 2020 m., jei tais 
kalendoriniais metais orlaivių naudotojas 
vykdydamas aviacijos veiklą išmetė 
mažiau kaip 1000 tonų;

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų 
nekomerciniams orlaivių naudotojams 
vykdant skrydžius kiekvienais 
kalendoriniais metais iki 2016 m., jei tais 
kalendoriniais metais orlaivių naudotojas 
vykdydamas aviacijos veiklą išmetė 
mažiau kaip 1000 tonų;

Or. en

Pakeitimas 50
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies b punkte nurodyti patikrinti 
išmetamieji teršalai, apskaičiuoti pagal 
IIc priedą, laikomi orlaivių naudotojo 
patikrintais išmetamaisiais teršalais 
taikant 11a, 12 ir 14 straipsnius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 51
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies b punkte nurodyti patikrinti 
išmetamieji teršalai, apskaičiuoti pagal 
IIc priedą, laikomi orlaivių naudotojo 
patikrintais išmetamaisiais teršalais 
taikant 11a, 12 ir 14 straipsnius.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 52
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskelbia kiekvienam 
orlaivių naudotojui nemokamai skirtų 
aviacijos apyvartinių taršos leidimų, 
susijusių su 2013–2020 m. veikla, skaičių 
[Leidinių biurui: įrašykite datą, kuri yra 4

Valstybės narės paskelbia kiekvienam 
orlaivių naudotojui nemokamai skirtų 
aviacijos apyvartinių taršos leidimų, 
susijusių su 2013–2020 m. veikla, skaičių 
[Leidinių biurui: įrašykite datą, kuri yra 3
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mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo]. mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo].

Or. ro

Pakeitimas 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskelbia kiekvienam 
orlaivių naudotojui nemokamai skirtų 
aviacijos apyvartinių taršos leidimų, 
susijusių su 2013–2020 m. veikla, skaičių 
[Leidinių biurui: įrašykite datą, kuri yra 4 
mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo].

Valstybės narės paskelbia kiekvienam 
orlaivių naudotojui nemokamai skirtų 
aviacijos apyvartinių taršos leidimų, 
susijusių su 2013–2016 m. veikla, skaičių 
[Leidinių biurui: įrašykite datą, kuri yra 4 
mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo].

Or. en

Pakeitimas 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 3d straipsnio 3 dalies 
nuostatų, valstybės narės 2013–2020 m.
aukcionuose parduodamų ATL skaičių 
sumažina atitinkamai pagal taikant 28 
straipsnio a–c punktus joms priskirtų 
aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų 
kiekį.

4. Nukrypdamos nuo 3d straipsnio 3 dalies 
nuostatų, valstybės narės 2013–2016 m.
aukcionuose parduodamų ATL skaičių 
sumažina atitinkamai pagal taikant 28 
straipsnio a–c punktus joms priskirtų 
aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų 
kiekį.

Or. en
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Pakeitimas 55
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypdamas nuo 12 straipsnio 2a 
dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, orlaivių 
naudotojas gali pasirinkti neteikti 
išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, 
ataskaitų naudodamasis IIc priede 
nustatytomis procentinėmis dalimis, o 
leisti kompetentingai institucijai 
apskaičiuoti jo išmetamųjų teršalų kiekį. 
Atliekant tokius skaičiavimus 
atsižvelgiama į duomenis, gautus taikant 
mažiesiems teršėjams skirtą Komisijos 
patvirtintą priemonę, kuri užpildoma 
Eurokontrolės pateiktais duomenimis, 
gautais taikant ATLPS pagalbinę 
priemonę. Visų tokių skaičiavimų 
duomenis kompetentinga institucija 
pateikia ir Komisijai. Taikant 11a, 12, 14 
ir 28a straipsnius, tokiomis aplinkybėmis 
atlikti apskaičiavimai laikomi patikrintu 
orlaivių naudotojų išmetamųjų teršalų 
kiekiu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 56
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypdamas nuo 12 straipsnio 2a Išbraukta.
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dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, orlaivių 
naudotojas gali pasirinkti neteikti 
išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, 
ataskaitų naudodamasis IIc priede 
nustatytomis procentinėmis dalimis, o 
leisti kompetentingai institucijai 
apskaičiuoti jo išmetamųjų teršalų kiekį. 
Atliekant tokius skaičiavimus 
atsižvelgiama į duomenis, gautus taikant 
mažiesiems teršėjams skirtą Komisijos 
patvirtintą priemonę, kuri užpildoma 
Eurokontrolės pateiktais duomenimis, 
gautais taikant ATLPS pagalbinę 
priemonę. Visų tokių skaičiavimų 
duomenis kompetentinga institucija 
pateikia ir Komisijai. Taikant 11a, 12, 14 
ir 28a straipsnius, tokiomis aplinkybėmis 
atlikti apskaičiavimai laikomi patikrintu 
orlaivių naudotojų išmetamųjų teršalų 
kiekiu.

Or. en

Pakeitimas 57
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypdamas nuo 12 straipsnio 2a 
dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, orlaivių 
naudotojas gali pasirinkti neteikti 
išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, 
ataskaitų naudodamasis IIc priede 
nustatytomis procentinėmis dalimis, o leisti 
kompetentingai institucijai apskaičiuoti jo 
išmetamųjų teršalų kiekį. Atliekant tokius 
skaičiavimus atsižvelgiama į duomenis, 
gautus taikant mažiesiems teršėjams skirtą 
Komisijos patvirtintą priemonę, kuri 

6. Nukrypdamas nuo 12 straipsnio 2a 
dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, orlaivių 
naudotojas gali pasirinkti neteikti 
išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, 
ataskaitų naudodamasis IIc priede 
nustatytomis procentinėmis dalimis, o leisti 
kompetentingai institucijai apskaičiuoti jo 
išmetamųjų teršalų kiekį. Atliekant tokius 
skaičiavimus atsižvelgiama į duomenis, 
gautus taikant mažiesiems teršėjams skirtą 
Komisijos patvirtintą priemonę, kuri 
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užpildoma Eurokontrolės pateiktais 
duomenimis, gautais taikant ATLPS 
pagalbinę priemonę. Visų tokių 
skaičiavimų duomenis kompetentinga 
institucija pateikia ir Komisijai. Taikant 
11a, 12, 14 ir 28a straipsnius, tokiomis 
aplinkybėmis atlikti apskaičiavimai 
laikomi patikrintu orlaivių naudotojų 
išmetamųjų teršalų kiekiu.

užpildoma Eurokontrolės pateiktais 
duomenimis, gautais taikant ATLPS 
pagalbinę priemonę. Visų tokių 
skaičiavimų duomenis kompetentinga 
institucija pateikia ir Komisijai. Orlaivių 
naudotojas informuojamas ir prašomas 
patvirtinti kompetentingų institucijų 
pateiktų skaičiavimų rezultatus. Taikant 
11a, 12, 14 ir 28a straipsnius, tokiomis 
aplinkybėmis atlikti apskaičiavimai 
laikomi patikrintu orlaivių naudotojų 
išmetamųjų teršalų kiekiu.

Or. ro

Pakeitimas 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po ICAO asamblėjos 2016 m. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą dėl pasaulinės rinkos priemonės, 
kuri turėtų būti taikoma išmetamiesiems 
teršalams nuo 2020 m., įgyvendinimo ir 
prireikus pateikia atitinkamus pasiūlymus.

Po ICAO asamblėjos 2016 m. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą dėl rezultatų. Jei būtų susitarta 
dėl pasaulinės rinkos priemonės su 
reikiamu vientisumu aplinkos požiūriu, 
ataskaitoje, reaguojant į šiuos pokyčius, 
prireikus pateikiami atitinkami 
pasiūlymai.

Or. en

Pakeitimas 59
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 7 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pasaulinė priemonė nebūtų pradėta 
taikyti nuo 2020 m., ataskaitoje 
apsvarstoma, kaip derėtų reglamentuoti 
išmetamuosius teršalus, susijusius su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, 
ir iš jų nuo 2020 m. ir tol, kol tokios 
pasaulinės priemonės nebus. Savo 
ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto 
galimus problemų, galinčių iškilti taikant 
1–4 dalis, sprendimo būdus, siekdama, 
kad visiems tuo pačiu maršrutu skrydžius 
vykdantiems orlaivių naudotojams būtų 
sudarytos vienodos sąlygos.“

Jei pasaulinė priemonė su reikiamu 
vientisumu aplinkos požiūriu nebūtų 
pradėta taikyti nuo 2020 m., 1 dalies 
naujame ba punkte išlieka galimybė 
taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą.“

Or. en

Pagrindimas

Jei tolygiai aplinkos požiūriu suderinta pasaulinė rinkos priemonė nebūtų pradėta taikyti nuo 
2020 m., ES aviacijos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema turėtų apimti 50% 
atvykimo ir išvykimo skrydžių, už kitos dalies reguliavimą turėtų būti atsakinga kita valstybė.

Pakeitimas 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EC
28 a straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pasaulinė priemonė nebūtų pradėta 
taikyti nuo 2020 m., ataskaitoje 
apsvarstoma, kaip derėtų reglamentuoti 
išmetamuosius teršalus, susijusius su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir 
iš jų nuo 2020 m. ir tol, kol tokios 
pasaulinės priemonės nebus. Savo 
ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto 
galimus problemų, galinčių iškilti taikant 
1–4 dalis, sprendimo būdus, siekdama, kad 
visiems tuo pačiu maršrutu skrydžius 

Jei pasaulinė priemonė nebūtų pradėta 
taikyti nuo 2020 m., ataskaitoje 
apsvarstoma, kaip derėtų reglamentuoti 
išmetamuosius teršalus, susijusius su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir 
iš jų nuo 2016 m. ir tol, kol tokios 
pasaulinės priemonės nebus. Savo 
ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto 
galimus problemų, galinčių iškilti taikant 
1–4 dalis, sprendimo būdus, siekdama, kad 
visiems tuo pačiu maršrutu skrydžius 
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vykdantiems orlaivių naudotojams būtų 
sudarytos vienodos sąlygos.“

vykdantiems orlaivių naudotojams būtų 
sudarytos vienodos sąlygos.“

Or. en

Pakeitimas 61
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2003/87/EC 
28 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Priedai iš dalies keičiami taip, kaip 
išdėstyta šios direktyvos priede.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2003/87/EC
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Priedai iš dalies keičiami taip, kaip
išdėstyta šios direktyvos priede.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 63
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/87/EC
IIc priedas



AM\1013223LT.doc 29/30 PE526.060v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 64
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/87/EC
IIc priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Y – skrydžio ortodrominio atstumo (Z) 
dalis, esanti tarp EEE valstybių narių 
atskaitos aerodromo ir pirmo to maršruto 
taško, esančio 12 jūrmylių nuo tolimiausio 
taško EEE valstybėse narėse, išskyrus 
trečiųjų šalių teritorijas ir jūros teritorijas, 
kai dėl jų tarp EEE valstybių narių susidaro 
didesnis kaip 400 jūrmylių atstumas.

Y – skrydžio ortodrominio atstumo (Z) 
dalis, esanti tarp EEE valstybių narių 
atskaitos aerodromo ir pirmo to maršruto 
taško, esančio 200 jūrmylių nuo 
tolimiausio taško EEE valstybėse narėse, 
išskyrus trečiųjų šalių teritorijas ir jūros 
teritorijas, kai dėl jų tarp EEE valstybių 
narių susidaro didesnis kaip 400 jūrmylių 
atstumas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas 12 jūrmylių perimetras aviacijos veikloje yra nenatūraliai mažas. 200 mylių yra 
EEE išskirtinės ekonominės zonos atstumas.

Pakeitimas 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedas
Direktyva 2003/87/EC
IIc priedo 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nedarant poveikio pasaulinei rinkos 
priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., 
2014–2020 m. laikotarpiu skrydžiams į 
besivystančias šalis ir iš jų, jei atitinkamos 
šalies tonkilometrių kiekis yra mažesnis 
negu 1 % visos tarptautinės civilinės 
aviacijos tonkilometrių kiekio, taikoma 
procentinė dalis lygi nuliui. Šiame 
pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos 
šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo 
metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į 
Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir 
kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyrė 
prie dideles pajamas arba šiek tiek daugiau 
nei vidutines pajamas gaunančių šalių.

6. Nedarant poveikio pasaulinei rinkos 
priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., 
2014–2016 m. laikotarpiu skrydžiams į 
besivystančias šalis ir iš jų, jei atitinkamos 
šalies tonkilometrių kiekis yra mažesnis 
negu 1 % visos tarptautinės civilinės 
aviacijos tonkilometrių kiekio, taikoma 
procentinė dalis lygi nuliui. Šiame 
pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos 
šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo 
metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į 
Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir 
kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyrė 
prie dideles pajamas arba šiek tiek daugiau 
nei vidutines pajamas gaunančių šalių.

Or. en


