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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka politiķi un vides aktīvisti biedē sabiedrību ar cilvēku 
darbības radītu CO2 emisiju ietekmi. Viņa nav pārliecināta, ka šīs emisijas kaitīgi ietekmē 
klimatu. Viņa jo īpaši norāda uz gaisa transportu, kas, viņasprāt, ir izpelnījies sliktu slavu tikai 
tādēļ, lai ar CO2 nodevas palīdzību būtu iespējams iekasēt vairāk nodokļu. Tas pārāk 
sadārdzina gaisa satiksmi, nodarot kaitējumu ekonomikai un konkurētspējai. Lūgumraksta 
iesniedzēja ir pārliecināta, ka gaisa satiksme rada vien nelielu daļu no siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un ka jau tiek veikti daudzi pasākumi, lai mazinātu enerģijas patēriņu un emisijas. 
Viņa aicina atcelt vides un CO2 nodevas, ar ko aplikts gaisa transports. Turklāt viņa uzskata, 
ka automobiļos un gaisa kuģos ir jābeidz izmantot biodegvielu, jo šādas degvielas ražošana no 
ētiskā un morālā viedokļa ir bezatbildīga rīcība, ņemot vērā situāciju ar pārtikas 
nodrošinājumu pasaulē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Eiropas Komisija ierosināja iekļaut aviāciju emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), jo 
gaisa satiksme ir strauji augoša nozare, kas veicina CO2 emisiju palielināšanos, turklāt visām 
transporta nozarēm ir jāsniedz savs ieguldījums, cenšoties samazināt emisiju apjomu, lai 
konkurences apstākļi būtu līdzvērtīgi. Tiek prognozēts, ka nākamajos gados starptautiskās 
aviācijas pārvadājumu apjoms katru gadu palielināsies par 4–5 % un ap 2020. gadu šis apjoms 
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divkāršosies, un tik strauja izaugsme aizēno jebkādu vērā ņemamu CO2 emisiju 
samazinājumu, ko nodrošina tehnoloģiskā attīstība. Kā norādījusi Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome (IPCC)1, gaisa kuģu radītās emisijas ir īpaši kaitīgas, jo gāzu un daļiņu 
piesārņojums no gaisa kuģiem nonāk tieši atmosfērā, un tādēļ tajā ilgstoši paliek tieši oglekļa 
dioksīds.

ETS nav nodoklis un nesadārdzina lidojumus. Lai ievērotu oglekļa emisiju ierobežojumu, 
gaisa kuģu ekspluatanti var izvēlēties — vai nu ieguldīt līdzekļus efektīvākās lidmašīnas, vai 
arī iegādāties tirgū emisijas kvotas papildus tām, kas tiem piešķirtas bez maksas. Tas biļešu 
cenu ietekmēs minimāli. Ja klientiem nāktos pilnībā segt visu to kvotu vērtību, ko bez maksas 
saņēmušas aviosabiedrības, līdz 2020. gadam biļešu cenas lidojumam turp un atpakaļ 
Savienības teritorijā palielinātos vidēji par EUR 1,80.

Turklāt nedrīkst aizmirst, ka Eiropas Komisija ierosināja iekļaut aviāciju ETS pēc tam, kad 
bija vispusīgi apspriedusies ar ieinteresētajām personām.

Attiecībā uz biodegvielu Eiropas Komisija tiesību aktos ir noteikusi ilgtspējas kritērijus, kas 
piemērojami biodegvielas ražošanai, un tā ir cieši apņēmusies līdz minimumam samazināt ar 
šādu ražošanu saistīto ietekmi uz vidi. Šie ilgtspējas kritēriji ir noteikti, lai nepieļautu, ka 
biodegviela tiek ražota lielas bioloģiskās daudzveidības teritorijās, un ikvienam ražotājam ir 
jāapliecina, ka tas šos kritērijus ir ievērojis. 

Ikvienai nozarei ir jāsniedz savs ieguldījums, cenšoties samazināt emisijas. Aviācija ir 
iekļauta ETS un biodegviela tiek izmantota, lai rentabli risinātu strauji augošā aviācijas radīto 
CO2 emisiju apjoma problēmu.

Nedrīkst atcelt tiesību aktus, ar ko izveidota emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, nedz arī tos, 
kas piemērojami biodegvielai. Komisija pašlaik nav iecerējusi mainīt šīs politikas nostādnes.

                                               
1 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf.


