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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Klimata pārmaiņas ir globālā problēma, tādēļ tā jārisina globāli. Aviācijas iekļaušana ES ETS 
bija lēmums, kas tika pieņemts tāpēc, ka ICAO progress bija lēns un tobrīd tā likās laba ideja. 
Tika uzskatīts, ka tas būs piemērs, kam citi sekos, un ka tas mudinās starptautisko sabiedrību 
rast patiesi globālu risinājumu. Daudzas valstis tajā laikā jau plānoja tirgus pasākumus, tomēr 
šķita, ka globāla vienošanās tik drīz vēl netiks panākta. Tomēr pēc tam, kad tika pieņemta ES 
aviācijas ETS, radās lielas bažas par tās noteikumu attiecināšanu uz trešo valstu 
aviopārvadātājiem, un pavisam drīz radās nepārprotamas sekas. Īstenojot ES aviācijas ETS 
kopš 2012. gada sākuma, dalībvalstis un to aviosabiedrības saskārās ar pretpasākumiem no 
trešo valstu puses, kas ir ievērojami mazinājis aviosabiedrību konkurētspēju un izaugsmes 
potenciālu. Ņemot vērā šo apsvērumu un trešo valstu nevēlēšanos sadarboties un ievērot ES 
ETS, ES bija jāatliek termiņš, un šāds lēmums izrādījās pareizs un gudrs. 

Pašreizējā situācija

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir vairāki iemesli, kāpēc ICAO procesam tagad ir jāļauj iet 
savu gaitu, nemēģinot turpmāk uzspiest ES iekšējos tiesību aktus trešām valstīm, kas ne tikai 
apdraudētu ICAO procesu, bet arī pakļautu dalībvalstis un ES aviosabiedrības turpmākiem 
pretpasākumiem un tirdzniecības kariem. Pirmkārt, lēmumi par virzību uz globālu tirgus 
pasākumu jau ir pieņemti, un process ir sācies; ICAO ir vienīgā struktūra, kurā var panākt 
globālu risinājumu. Otrkārt, globāls mehānisms līdz šim pirmo reizi tiek nepārprotami aktīvi 
atbalstīts arī ārpus ES, un galvenie dalībnieki ir neapšaubāmi iestājušies par to. Treškārt, visas 
ieinteresētās personas, tostarp aviosabiedrības un aviācijas uzņēmumi, atbalsta šo globālo 
risinājumu, kuram ir līdz šim vislielākās iespējas uz izdošanos. Valstis ir gatavas, un tās 
iesaistās vairāk nekā iepriekš un izrāda lielāku vēlmi vienoties. Turklāt ES ierosināto gaisa 
telpu ICAO nepārprotami noraidīja.

Secinājums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šī iemesla dēļ ES ir aktīvi jādarbojas, lai sekmētu globālu 
vienošanos, un nevajadzētu rīkoties vienpusēji, kas procesu tikai pavirzīs atpakaļ. ES 
nevajadzētu veikt nekādas darbības, ko mūsu starptautiskie partneri uzskatīs par 
nekonstruktīvām un kas kavēs ICAO sarunu norisi. Visi pieejamie ziņojumi no trešām valstīm 
par šo priekšlikumu liecina par pretējo, tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosina turpināt līdz 
2016. gadam EEZ iekšienē piemērot lēmumu par termiņa atlikšanu. Arī ar šādu ES ETS 
piemērošanas jomu ES joprojām izradītu līderību, rīkojoties bez kavēšanās, lai samazinātu 
aviācijas emisijas. Neskatoties uz to, ka ES ir tiesības izdot tiesību aktus tikai tās teritorijā, 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tas nav pareizais virziens, ja mēs tiešām vēlamies panākt 
patiesi globālu risinājumu. Diplomātija klimata jomā nozīmē, ka katram iesaistītajam 
dalībniekam ir jābūt komandas spēlētājam, dodot savu ieguldījumu kopīgā mērķa 
sasniegšanai ar kopīgiem līdzekļiem. ES par prioritāti ir jāizvirza ne tikai globāla risinājuma 
panākšana, bet arī mūsu aviācijas nozares uzņēmumu labklājības, konkurētspējas un darbības 
iespēju nodrošināšanai šajā tik ļoti konkurējošā jomā. 
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Iepriekš minēto iemeslu dēļ atzinuma sagatavotāja ierosina turpināt EEZ iekšienē piemērot 
noteikumus par termiņa apturēšanu līdz ICOA ģenerālajai asamblejai 2016. gadā, lai panāktu 
īsteni globālu risinājumu, kas dos patiesu labumu klimatam un visiem iesaistītajiem 
dalībniekiem.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tāpēc ir vēlams pagaidām uzskatīt, ka 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2003/87/EK izklāstītās prasības 
ir izpildītas, ja ir izpildītas saistības 
attiecībā uz noteiktu procentuālo daļu no 
emisijām, kas rodas lidojumos no/uz 
lidlaukiem trešās valstīs. Tādējādi 
Savienība uzsver, ka prasības attiecībā uz 
noteiktiem procentuāliem apjomiem no 
emisijām, kas rodas lidojumos no/uz 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
lidlaukiem, var attiecināt tādā pašā veidā 
kā juridiskas prasības var attiecināt uz 
lielāku daudzumu emisiju no lidojumiem 
no/uz šādiem lidlaukiem.

svītrots

__________________
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīva 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Apsvērums ir lieks, ja direktīvas piemērošanas joma tiek sašaurināta, to piemērojot tikai 
lidojumiem EEZ.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai gan Direktīvas 2003/87/EK 
piemērošanas pamatā joprojām ir 
ielidošana Savienības lidlaukos vai 
izlidošana no tiem, lai rastu vienkāršu un 
praktisku veidu, kā reģionālu tirgus 
pasākumu piemērošanu ierobežot uz 
7 gadiem, līdz sāk funkcionēt globālais 
tirgus pasākums, Eurocontrol ir 
aprēķinājis procentuālos apjomus, 
balstoties uz proporcionālu daļu no lielā 
loka attāluma starp galvenajām lidostām 
EEZ un trešās valstīs, kas nepārsniedz 12 
jūras jūdzes aiz EEZ krasta līnijas tālākā 
punkta. Savienība uzskata, ka globālā 
tirgus pasākuma pamatā nevajadzētu būt 
pašreizējiem apsvērumiem par gaisa telpu, 
pretstatā ielidošanai lidlaukos vai 
izlidošanai no tiem, tāpēc procentuālie 
apjomi attiecas tikai uz periodu līdz 
2020. gadam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apsvērums ir lieks, ja direktīvas piemērošanas joma tiek sašaurināta, to piemērojot tikai 
lidojumiem EEZ.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai noteiktu procentuālo apjomu no 
verificētajām emisijām, kas rodas 
lidojumos no/uz trešo valstu lidlaukiem, ir 

svītrots
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jāzina kopējās lidojumā radušās emisijas. 
Tomēr emisijas, ko neaptver procentuālais 
apjoms, vērā ņemtas netiek.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums ir lieks, ja direktīvas piemērošanas joma tiek sašaurināta, to piemērojot tikai 
lidojumiem EEZ.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Bez tam attiecībā uz lidojumiem no/uz 
trešām valstīm gaisakuģa operatoram 
jābūt iespējai nevis paziņot šo lidojumu 
verificētās emisijas, bet gan izmantot pēc 
iespējas precīzākas aplēses par emisijām, 
kas radušas lidojumos EEZ dalībvalstu 
robežās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apsvērums ir lieks, ja direktīvas piemērošanas joma tiek sašaurināta, to piemērojot tikai 
lidojumiem EEZ.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Procentuālos apjomus uz verificētajām 
emisijām no lidojumiem no/uz trešo valstu 
lidlaukiem attiecina vai operatori 
alternatīvās pieejas izmanto emisijām no 
2014. gada, lai operatoriem būtu 
pietiekami laika šīs pieejas izprast un 

svītrots
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izmantot, plānojot lidojumu darbības.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums ir lieks, ja direktīvas piemērošanas joma tiek sašaurināta, to piemērojot tikai 
lidojumiem EEZ.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Neskarot globālo tirgus pasākumu, 
ko piemēros no 2020. gada, emisijām no 
lidojumiem no/uz jaunattīstības valstīm, 
kuru daļa no kopējiem tonnkilometru 
ieņēmumiem no starptautiskās civilās 
aviācijas darbībām ir mazāka par 1 %, 
laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam 
piemēro atbrīvojumu. Šajā priekšlikumā 
par jaunattīstības valstīm būtu jāuzskata 
valstis, kam šī priekšlikuma pieņemšanas 
laikā ir preferenciāla piekļuve Savienības 
tirgum saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012, t.i., 
valstis, kuras Pasaules banka 2013. gadā 
nav klasificējusi kā valstis ar augstiem 
ienākumiem vai ar vidēji augstiem 
ienākumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apsvērums ir lieks, ja direktīvas piemērošanas joma tiek sašaurināta, to piemērojot tikai 
lidojumiem EEZ.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Direktīva 2003/87/EK
28.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

attiecībā uz visām emisijām, kas rodas 
lidojumos no/uz valstīm ārpus Eiropas 
Ekonomikas zonas 2013. gadā;

attiecībā uz visām emisijām, kas rodas 
lidojumos no/uz valstīm ārpus Eiropas 
Ekonomikas zonas laikposmā starp
2013. un 2016. kalendāro gadu;

Or. en

Pamatojums

Lēmums par termiņa atlikšanu ir izrādījies pareizs un nozīmīgs, lai rastu globālu vienošanos, 
tādējādi šo direktīvu piemēros līdz 2016. gada beigām, ņemot vērā to, ka 2016. gadā ir 
paredzēta ICAO asambleja.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

attiecībā uz emisijām, kas rodas lidojumos 
no/uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas 
zonas (EEZ), katrā kalendārajā gadā no 
2014. līdz 2020. gadam, ja šādu lidojumu 
operators ir nodevis kvotas par 
procentuālajiem apjomiem no šo lidojumu 
verificētajām emisijām, kas uzskaitītas 
IIc pielikumā vai aprēķinātas saskaņā ar 
šā panta 6. punktu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Punkta pirmās daļas b) apakšpunkts ir lieks, ja direktīvas piemērošanas joma tiek 
sašaurināta, to piemērojot tikai lidojumiem EEZ. Lēmums par termiņa atlikšanu ir izrādījies 
pareizs un nozīmīgs, lai rastu globālu vienošanos, tādējādi šo direktīvu piemēros līdz 
2016. gada beigām, ņemot vērā to, ka 2016. gadā ir paredzēta ICAO asambleja.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

attiecībā uz emisijām, kas radušās 
nekomerciālu gaisakuģa operatoru 
lidojumos katrā kalendārajā gadā līdz 
2020. gadam, ja šā gaisakuģa operatora 
emisijas kalendārajā gadā ir mazākas par 
1000 tonnām;

(b) attiecībā uz emisijām, kas radušās 
nekomerciālu gaisakuģa operatoru 
lidojumos katrā kalendārajā gadā no 
2013. līdz 2016. gadam, ja šā gaisakuģa 
operatora emisijas attiecīgajā kalendārajā 
gadā ir mazākas par 1000 tonnām;

Or. en

Pamatojums

Lēmums par termiņa atlikšanu ir izrādījies pareizs un nozīmīgs, lai rastu globālu vienošanos, 
tādējādi šo direktīvu piemēros līdz 2016. gada beigām, ņemot vērā to, ka 2016. gadā ir 
paredzēta ICAO asambleja.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. punkta b) apakšpunktā minētās 
verificētās emisijas, kas aprēķinātas 
saskaņā ar IIc pielikumu, uzskata par 
gaisakuģa operatora verificētajām 
emisijām 11.a, 12. un 14. panta nozīmē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī daļa ir lieka, ja direktīvas piemērošanas joma tiek sašaurināta, to piemērojot tikai 
lidojumiem EEZ, kad ir spēkā parastā ziņošana par faktiskajām emisijām.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 3.e panta 5. punkta un 
3.f panta, gaisakuģa operatoram, kas 
izmanto 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā 
minētās atkāpes, piešķir bezmaksas kvotas, 
kuru daudzums ir samazināts proporcionāli 
samazinātajam nododamo kvotu 
daudzumam, kā paredzēts minētajos 
punktos.

Atkāpjoties no 3.e panta 5. punkta un 
3.f panta, gaisakuģa operatoram, kas 
izmanto 1. punkta a) līdz b) apakšpunktā 
minētās atkāpes, piešķir bezmaksas kvotas, 
kuru daudzums ir samazināts proporcionāli 
samazinātajam nododamo kvotu 
daudzumam, kā paredzēts minētajos 
punktos.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kas attiecas uz darbību no 2013. līdz 
2020. gadam, dalībvalstis līdz [PB: ievietot 
datumu: 4 mēneši pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] publicē bezmaksas 
aviācijas kvotu daudzumus, kas piešķirti 
katram operatoram.

Kas attiecas uz darbību no 2013. līdz 
2016. kalendārajam gadam, dalībvalstis 
līdz [PB: ievietot datumu: 4 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] publicē 
bezmaksas aviācijas kvotu daudzumus, kas 
piešķirti katram operatoram.

Or. en

Pamatojums

Lēmums par termiņa atlikšanu ir izrādījies pareizs un nozīmīgs, lai rastu globālu vienošanos, 
tādējādi šo direktīvu piemēros līdz 2016. gada beigām, ņemot vērā to, ka 2016. gadā ir 
paredzēta ICAO asambleja.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 3.d panta 3. punkta, kvotu 
daudzumu, kas jāizsola katrai dalībvalstij 
par 2013.–20. gada periodu, samazina tā, 
lai tas atbilstu uz dalībvalsti attiecināto 
aviācijas emisiju daļai, ko aprēķina, 
piemērojot 28. panta a) līdz c) punktu.

Atkāpjoties no 3.d panta 3. punkta, kvotu 
daudzumu, kas jāizsola katrai dalībvalstij 
par 2013.–2020. kalendārā gada periodu, 
samazina tā, lai tas atbilstu uz dalībvalsti 
attiecināto aviācijas emisiju daļai, ko 
aprēķina, piemērojot 28. panta a) līdz 
c) punktu.

Or. en

Pamatojums

Lēmums par termiņa atlikšanu ir izrādījies pareizs un nozīmīgs, lai rastu globālu vienošanos, 
tādējādi šo direktīvu piemēros līdz 2016. gada beigām, ņemot vērā to, ka 2016. gadā ir 
paredzēta ICAO asambleja.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 3.g, 12., 15. un 18.a panta, 
ja gaisakuģa operatora kopējās gada 
emisijas ir mazākas par 25 000 tonnām, tā 
emisijas uzskata par verificētām emisijām, 
ja tās noteiktas, izmantojot mazo emitētāju 
rīku, ko apstiprinājusi Komisija un 
aizpildījis Eurocontrol ar datiem no tās
ETS atbalsta mehānisma, un dalībvalstis 
var nekomerciāliem gaisakuģa operatoriem 
piemērot vienkāršotas procedūras, ja datu 
precizitāte nav mazāka par šāda rīka 
nodrošināto precizitāti.

Atkāpjoties no 3.g, 12., 15. un 18.a panta, 
ja gaisakuģa operatora kopējās gada 
emisijas ir mazākas par 25 000 tonnām, tā 
emisijas uzskata par verificētām emisijām, 
ja tās noteiktas, izmantojot datus no
Eurocontrol ETS atbalsta mehānisma, un 
dalībvalstis var nekomerciāliem gaisakuģa 
operatoriem piemērot vienkāršotas 
procedūras, ja datu precizitāte nav mazāka 
par šāda rīka nodrošināto precizitāti.
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Or. en

Pamatojums

Mazo emitētāju rīka nozīme šajā kontekstā nav pašsaprotama, jo ziņojumu par emisijām var 
saņemt no EST atbalsta mehānisma, ja aviopārvadātājam ir licence minētās programmas 
izmantošanai.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 12. panta 2.a punkta un 
14. panta 3. punkta, attiecībā uz 
lidojumiem no/uz valstīm ārpus EEZ 
gaisakuģa operators var izvēlēties neziņot 
emisiju datus, izmantojot IIc pielikumā 
norādītos procentuālos apjomus, nolūkā, 
lai šādas emisijas aprēķina kompetentā 
iestāde. Aprēķinā ņem vērā skaitļus no 
mazo emitētāju rīka, ko apstiprinājusi 
Komisija un aizpildījis Eurocontrol ar 
datiem no tā ETS atbalsta mehānisma. 
Kompetentā iestāde par visiem šādiem 
aprēķiniem paziņo Komisijai. Emisiju 
aprēķinus, kas izdarīti šādos apstākļos, 
uzskata par gaisakuģa operatora 
verificētajām emisijām 11.a, 12. 14. un 
28.a panta vajadzībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Punkts ir lieks, ja direktīvas piemērošanas joma tiek sašaurināta, to piemērojot tikai 
lidojumiem EEZ, kad ir spēkā parastais ziņošanas pienākums.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) pielikumus groza, kā noteikts šīs 
direktīvas pielikumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Punkts ir lieks, ja direktīvas piemērošanas joma tiek sašaurināta, to piemērojot tikai 
lidojumiem EEZ.


