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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendra informacija

Klimato kaita – tai pasaulinė problema, todėl su ja reikia kovoti pasauliniu mastu. Sprendimas 
įtraukti aviaciją į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) priimtas dėl lėtos ICAO proceso pažangos ir tuo metu tai atrodė gera mintis. 
Buvo manoma, kad šiuo pavyzdžiu vadovausis kiti ir kad jis galėtų paskatinti tarptautinę 
bendruomenę sugalvoti tikrai pasaulinio masto sprendimą. Daug šalių tuo metu jau planavo 
rinkos priemones, tačiau atrodė, kad pasaulinio susitarimo dar teks ilgai laukti. Tačiau 
patvirtinus ES aviacijos ATLPS, privalomo jos nuostatų taikymo trečiųjų šalių vežėjams 
klausimas iš karto sukėlė didelį susirūpinimą ir netrukus sukėlė aiškių pasekmių. Nuo 
2012 m. pradžios įgyvendindamos ES aviacijos ATLPS, valstybės narės ir oro vežėjai 
susidūrė su trečiųjų šalių atsakomosiomis priemonėmis, kurios gerokai susilpnino oro vežėjų 
konkurencingumą ir augimo galimybes. Dėl minėtos aplinkybės ir aiškaus trečiųjų šalių 
nenoro bendradarbiauti ir laikytis ES ATLPS, ES turėjo laikinai atidėti sprendimo, kuris 
tuomet atrodė teisingas ir protingas, taikymą (angl. „stop the clock“). 

Dabartinė padėtis

Nuomonės referentės nuomone, yra kelios priežastys, dėl kurių ICAO procesui dabar reikia 
leisti vystytis taikiai, nebemėginant primesti ES vidaus teisės aktų trečiosioms šalims, nes tai 
keltų grėsmę ne tik pačiam ICAO procesui, bet ir valstybėms narėms ir ES oro vežėjams būtų 
toliau taikomos atsakomosios priemonės ir vyktų prekybos karai. Pirma, sprendimai dėl 
pasaulinių rinkos priemonių jau priimti ir procesas vyksta; ICAO yra vienintelė organizacija, 
kurioje gali būti priimtas pasaulinis sprendimas. Antra, pasauliniam mechanizmui pirmą kartą 
per visą laiką aiškiai ir aktyviai pritariama ir už ES ribų ir tai praktiškai pasakytina apie 
svarbiausius dalyvius. Trečia, visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant oro vežėjus ir aviacijos 
pramonės subjektus, pritaria šiam pasauliniam sprendimui, kurio priėmimo laikas yra gerokai 
arčiau nei bet kada anksčiau. Šalys yra pasirengusios, jos dalyvauja aktyviau ir dabar nori 
susitarti labiau nei anksčiau. Be to, ICAO atmetė ES siūlymą dėl oro erdvės.

Išvada

Nuomonės referentė mano, kad dėl šios aplinkybės ES reikia aktyviai veikti skatinant 
pasaulinį susitarimą ir nebesielgti vienašališkai, nes taip procesas bus tik vilkinamas. ES 
reikia vengti bet kokių veiksmų, kuriuos mūsų tarptautiniai partneriai laikytų 
nekonstruktyviais ir kuriais būtų žlugdomos ICAO derybos. Visuose trečiųjų šalių 
pranešimuose dėl šio pasiūlymo kalbama priešingai, todėl nuomonės referentė siūlo toliau 
taikyti „laikino atidėjimo“ mechanizmą kaip EEE mechanizmą iki 2016 m. Be to, esant tokiai 
ES ATLPS aprėpčiai, ES toliau būtų pasirengusi vadovauti imantis ankstyvų veiksmų 
aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekiui pažaboti. Nors ES viena turi teisę priimti 
teisės aktus savo teritorijoje, nuomonės referentė mano, kad tai nėra teisingas būdas veikti, 
jeigu tikrai norime realaus pasaulinio sprendimo. Diplomatija klimato srityje reiškia, kad 
kiekviena dalyvaujančioji šalis turi dirbti komandoje, bendromis priemonėmis siekdama 
bendro tikslo. Be to, turi būti ne tik pasiektas bendras sprendimas, nes ES prioritetais taip pat 
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reikia užtikrinti mūsų aviacijos pramonės subjektų gerovę, konkurencingumą ir veiklos 
galimybes šioje labai konkurencingoje srityje. 

Dėl minėtų priežasčių nuomonės referentė siūlo toliau taikyti EEE viduje galiojančias 
nuostatas dėl laikino taikymo atidėjimo iki 2016 m. ICAO generalinės asamblėjos, kad būtų 
pasiektas tikras pasaulinis sprendimas, kuris būtų tikrai naudingas klimatui ir visiems 
dalyvaujantiems subjektams.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į toliau pateiktus pakeitimus.

Pakeitimas 1

Direktyvos pasiūlymas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) todėl pageidautina laikinai laikyti, kad 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2003/87/EB 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.

__________________
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
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Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis yra perteklinė, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik 
EEE vidaus skrydžiams.

Pakeitimas 2

Direktyvos pasiūlymas
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. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis yra perteklinė, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik 
EEE vidaus skrydžiams.

Pakeitimas 3

Direktyvos pasiūlymas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) norint apskaičiuoti patikrintų 
išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis yra perteklinė, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik 
EEE vidaus skrydžiams.

Pakeitimas 4

Direktyvos pasiūlymas
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

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis yra perteklinė, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik 
EEE vidaus skrydžiams.

Pakeitimas 5

Direktyvos pasiūlymas
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 

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

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis yra perteklinė, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik 
EEE vidaus skrydžiams.

Pakeitimas 6

Direktyvos pasiūlymas
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. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis yra perteklinė, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik 
EEE vidaus skrydžiams.
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Pakeitimas 7

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

visų išmetamųjų teršalų, kurie 2013–2016 
kalendoriniais metais išmetami vykdant 
skrydžius į šalis, nepriklausančias Europos 
ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų;

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas laikinai atidėti taikymą buvo teisingas ir gyvybiškai svarbus, kad būtų pasiektas 
pasaulinis susitarimas, todėl ši direktyva taikoma iki 2016 m. pabaigos, kol tais metais bus 
sušaukta ICAO asamblėja.

Pakeitimas 8

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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
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Pagrindimas

Punktas b yra perteklinis, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik EEE 
vidaus skrydžiams. Sprendimas laikinai atidėti taikymą buvo teisingas ir gyvybiškai svarbus, 
kad būtų pasiektas pasaulinis susitarimas, todėl ši direktyva taikoma iki 2016 m. pabaigos, 
kol tais metais bus sušaukta ICAO asamblėja.

Pakeitimas 9

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

b) išmetamųjų teršalų, išmetamų 
nekomerciniams orlaivių naudotojams 
vykdant skrydžius kiekvienais 2013–
2016 m. laikotarpio kalendoriniais metais, 
jei tais kalendoriniais metais orlaivių 
naudotojas vykdydamas aviacijos veiklą 
išmetė mažiau kaip 1000 tonų;

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas laikinai atidėti taikymą buvo teisingas ir gyvybiškai svarbus, kad būtų pasiektas 
pasaulinis susitarimas, todėl ši direktyva taikoma iki 2016 m. pabaigos, kol tais metais bus 
sušaukta ICAO asamblėja.

Pakeitimas 10

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 2 dalies pirmoji 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.
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Or. en

Pagrindimas

Perteklinė dėl direktyvos taikymo srities ribojimo ir jos taikymo EEE vidaus skrydžiams, jeigu 
tik taikomas įprastas reikalavimas teikti ataskaitas apie faktiškus išmetamųjų teršalų kiekius.

Pakeitimas 11

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 3e straipsnio 5 dalies ir 3f 
straipsnio, orlaivių naudotojui, kuriam 
taikomos 1 straipsnio a–c dalyse nustatytos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, išduodamų 
nemokamų ATL skaičius proporcingai 
sumažinamas pagal tose dalyse numatytą 
mažesnį atsisakytinų ATL skaičių.

Nukrypstant nuo 3e straipsnio 5 dalies ir 3f 
straipsnio, orlaivių naudotojui, kuriam 
taikomos 1 straipsnio a–b dalyse nustatytos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, išduodamų 
nemokamų ATL skaičius proporcingai 
sumažinamas pagal tose dalyse numatytą 
mažesnį atsisakytinų ATL skaičių.

Or. en

Pakeitimas 12

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 2 dalies antroji pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės paskelbia kiekvienam 
orlaivių naudotojui nemokamai skirtų 
aviacijos apyvartinių taršos leidimų, 
susijusių su 2013–2016 kalendorinių metų
veikla, skaičių. įrašykite datą, kuri yra x 
mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo].

Or. en
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Pagrindimas

Sprendimas laikinai atidėti taikymą buvo teisingas ir gyvybiškai svarbus, kad būtų pasiektas 
pasaulinis susitarimas, todėl ši direktyva taikoma iki 2016 m. pabaigos, kol tais metais bus 
sušaukta ICAO asamblėja.

Pakeitimas 13

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas laikinai atidėti taikymą buvo teisingas ir gyvybiškai svarbus, kad būtų pasiektas 
pasaulinis susitarimas, todėl ši direktyva taikoma iki 2016 m. pabaigos, kol tais metais bus 
sušaukta ICAO asamblėja.

Pakeitimas 14

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 3g, 12, 15 ir 18a 
straipsnių nuostatų, jei orlaivių naudotojas 
per metus iš viso išmeta mažiau kaip 
25 000 tonų CO2, jo išmetamieji teršalai 
laikomi patikrintais, jei jie nustatyti 
naudojant mažiesiems teršėjams skirtą 
Komisijos patvirtintą priemonę, kuri 

Nukrypstant nuo 3g, 12, 15 ir 18a 
straipsnių nuostatų, jei orlaivių naudotojas 
per metus iš viso išmeta mažiau kaip 
25 000 tonų CO2, jo išmetamieji teršalai 
laikomi patikrintais, jei jie nustatyti 
naudojant Eurokontrolės pateiktus 
duomenis, gautus taikant ATLPS 
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užpildoma Eurokontrolės pateiktais
duomenimis, gautais taikant ATLPS 
pagalbinę priemonę; be to, nekomercinių 
orlaivių naudotojų atžvilgiu valstybės narės 
gali įgyvendinti supaprastintas procedūras, 
jei taip gaunami ne mažiau tikslūs 
duomenys negu taikant minėtą priemonę.

pagalbinę priemonę; be to, nekomercinių 
orlaivių naudotojų atžvilgiu valstybės narės 
gali įgyvendinti supaprastintas procedūras, 
jei taip gaunami ne mažiau tikslūs 
duomenys negu taikant minėtą priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Mažųjų teršėjų vaidmuo šiomis aplinkybėmis taip pat nėra savaime akivaizdus, nes 
išmetamųjų teršalų ataskaitą galima gauti iš ATLPS pagalbinės priemonės, jeigu vežėjas turi 
licenciją naudoti šią programą. 

Pakeitimas 15

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.
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Or. en

Pagrindimas

Ši dalis perteklinė dėl direktyvos taikymo srities ribojimo ir jos taikymo EEE vidaus 
skrydžiams, jeigu tik taikomas įprastas reikalavimas teikti ataskaitas.

Pakeitimas 16

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalingas, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik EEE vidaus 
skrydžiams.


