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PAKEITIMAI 001-027  
pateik÷ Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komitetas 
 
Pranešimas 
Peter Liese A7-0079/2014 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų rinka (tarptautin÷s aviacijos išmetamieji teršalai) 
 
Pasiūlymas d÷l direktyvos (COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) aviacijos sektorius savo pobūdžiu yra 
labai tarptautinis. Reik÷tų skubiai imtis 
klimato apsaugos iniciatyvų, kadangi 
aviacijos sektoriaus sukeliamos taršos ir 
panašios globalios problemos gali būti 
veiksmingiausiai sprendžiamos taikant 
tarptautinę strategiją, kuri apimtų 
įpareigojimą laikytis tų pačių priemonių 
arba siekti tų pačių tikslų naudojant 
skirtingas priemones. Pasiekus visuotinį 
susitarimą Tarptautin÷je civilin÷s 
aviacijos organizacijoje (ICAO) atsiranda 
geriausios ilgalaikio tvarumo užtikrinimo 
perspektyvos;  

 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1b) pri÷mus Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 377/2013/ES1 
sudarytos galimyb÷s daryti pažangą 
ICAO, norint pasiekti visuotinį susitarimą 
per kitą jos asambl÷jos sesiją. Norint 
sudaryti tokio susitarimo pagrindą ir 
išvengti atsakomųjų prekybos priemonių 
taikymo, pageidautina laikinai išpl÷sti šias 
nuostatas d÷l laikino  reikalavimų 
netaikymo; 

 __________________ 

 1 2013 m. balandžio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 377/2013/ES, kuriuo laikinai 
nukrypstama nuo Direktyvos 2003/87/EB, 
nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje 
(OL L 113, 2013 4 25, p. 1). 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
2 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) tod÷l 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, procentin÷s dalies atžvilgiu. 
Taip Sąjunga pabr÷žia, 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) tod÷l, siekiant išlaikyti postūmį, 
suteiktą 2013 m. vykusioje ICAO 
asambl÷jos sesijoje, ir sudaryti 
palankesnes sąlygas pažangai būsimoje 
2016 m. vyksiančioje ICAO asambl÷jos 
sesijoje, pageidautina laikinai laikyti, kad 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2003/87/EB4 nustatyti reikalavimai 
laikotarpiu iki 2016 m. yra tenkinami, jei 
įpareigojimai įgyvendinami tam tikros 
išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais 
į aerodromus trečiosiose šalyse ir iš jų, 
procentin÷s dalies atžvilgiu. Taip Sąjunga 
pabr÷žia, kad reikalavimai gali būti taikomi 
tam tikrai procentinei išmetamųjų teršalų, 
susijusių su skrydžiais į Europos 
ekonomin÷s erdv÷s (EEE) šalių 
aerodromus ir iš jų, daliai ir kad ta 
išmetamųjų teršalų dalis, kuriai taikomi 
teisiniai reikalavimai, gali būti padidinta; 
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_______________ ______________ 
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). 

Pagrindimas 

Dabartin÷ nukrypti leidžianti nuostata tur÷tų būti taikoma tik iki 2016 m. ir būsimos ICAO 

asambl÷jos sesijos. Vadovaudamasi ICAO išvadomis 2016 m. ir pasiektais rezultatais, Sąjunga 

tur÷tų apsvarstyti, ar reikia imtis papildomų veiksmų ir kokių veiksmų tur÷tų būti imtasi siekiant 

atsižvelgti į tarptautinių derybų rezultatus. Kadangi dabartin÷ nukrypti leidžianti nuostata 

baigia galioti 2016 m., įstatymų leid÷jai tur÷s pakankamai laiko tolesnei bendro sprendimo 

procedūrai užbaigti, jeigu ji būtų reikalinga, nes 2017 m. išmetamųjų teršalų leidimai turi būti 

grąžinti iki 2018 m. balandžio m÷n. 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) siekiant užtikrinti tarptautinį 
pasitik÷jimą Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ATLPS), 
įplaukos, gautos parduodant aukcione 
leidimus, ar, jei to reikalaujama pagal 
pagrindinius valstybių narių biudžeto 
principus, pavyzdžiui, vieningumo ar 
universalumo, bet kokios kitos lygiavert÷s 
sumos tur÷tų būti naudojamos siekiant 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, prisitaikyti prie 
klimato kaitos Sąjungoje ir trečiosiose 
šalyse, finansuoti padarinių 
sušvelninimui ir prisitaikymui prie jų 
skirtus mokslinius tyrimus ir technologinę 
pl÷trą ir padengti Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
administravimo sąnaudas. Aukcionuose 
gaunamos įplaukos taip pat tur÷tų būti 
naudojamos mažataršio transporto srityje. 
Aukcione gautos įplaukos pirmiausia 
tur÷tų būti naudojamos įnašams į 
Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
fondą bei Ekologinį klimato fondą (pagal 
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Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos 
konvenciją (JTBKKK)) padengti bei 
priemon÷ms, kurios pad÷tų užkirsti kelią 
miškų naikinimui ir palengvinti 
prisitaikymą prie klimato kaitos 
besivystančiose šalyse, finansuoti. Kaip 
dalis susitarimo d÷l veiksmingos maršrutu 
paremtos pasaulin÷s rinkos priemon÷s 
(angl. MBM), turinčios didelio potencialo 
mažinti aviacijos sektoriaus poveikį 
klimatui, ES taip pat tur÷tų įsipareigoti 
naudojantis šia priemone gautas įplaukas 
skirti Ekologinio klimato fondui 
(JTBKKK), siekiant atspind÷ti bendros, 
bet diferencijuotos atsakomyb÷s ir 
atitinkamų paj÷gumų principą, bei 
tarptautiniu mastu finansuoti mokslinius 
tyrimus ir technologinę pl÷trą, skirtus 
aviacijos sektoriaus išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiui sumažinti; 
 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l 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 prad÷ta taikyti pasaulin÷ rinkos 
priemon÷, Eurokontrol÷ 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 pasaulin÷ 
rinkos priemon÷ tur÷tų būti taikoma 
atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į 
atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, 
procentin÷s dalys bus aktualios tik iki 
2020 m.; 

(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 apriboti 
regioninių rinkos priemonių taikymą iki 
trejų metų laikotarpio – kol bus susitarta 
d÷l ratifikuotinos didžiajai daliai 
tarptautin÷s aviacijos išmetamųjų teršalų 
taikomos pasaulin÷s rinkos priemon÷s 39-
ojoje ICAO asambl÷jos sesijoje 2016 m., 
Eurokontrol÷ apskaičiuoja 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 pasaulin÷ 
rinkos priemon÷ tur÷tų būti taikoma 
atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į 
atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, 
procentin÷s dalys bus aktualios tik iki 
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2016 m.; 
 

Pagrindimas 

Pakeitimas grindžiamas tuo, kad ne bet kokia rinkos priemon÷ būtų priimtina, o tik tokia, kuri 

yra teisiškai privaloma ir apima daugumą išmetamųjų teršalų. 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) šioje direktyvoje nustatant nukrypti 
leidžiančias nukrypti nuostatas atsižvelgta į 
dvišalio ir daugiašalio bendravimo su 
trečiosiomis šalimis, kurį Komisija ketina 
tęsti Sąjungos vardu, rezultatus; 

(4) šioje direktyvoje nustatant nukrypti 
leidžiančias nukrypti nuostatas atsižvelgta į 
dvišalio ir daugiašalio bendravimo su 
trečiosiomis valstyb÷mis rezultatus. 
Papildomą laiką, atsiradusį d÷l laikino 
reikalavimų netaikymo dar vienerius 
metus, Komisija ir valstyb÷s nar÷s, 
veikdamos Sąjungos vardu, tur÷tų 
panaudoti užtikrinti, kad ateityje Sąjungos 
taikomas oro erdv÷s principas 
tarptautiniu mastu taptų priimtinas 
trečiosioms valstyb÷ms. Tas pastangas 
der÷tų remti siūlant trečiosioms 
valstyb÷ms taikyti bendrą įplaukų 
panaudojimo politiką, pavyzdžiui, skirti 
įplaukas tarptautinei klimato politikai 
arba bendriems mokslinių tyrimų ir 
technologin÷s pl÷tros projektams aviacijos 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų klausimais. Valstyb÷s nar÷s taip pat 
tur÷tų naudoti keleiviams taikomų 
nacionalinių rinkliavų ir mokesčių 
įplaukas tam, kad paskatintų pažangą 
tarptautin÷se derybose ir derybose su 
trečiosiomis šalimis;  

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) šioje direktyvoje numatytos nukrypti 
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leidžiančios nuostatos taikomos tik su 
teršalams, išmestiems d÷l aviacijos veiklos 
iki 2016 m., ir yra nustatomos Sąjungos 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
susitarimui d÷l ratifikuotinos pasaulin÷s 
rinkos priemon÷s pri÷mimo 39-ojoje 
ICAO asambl÷jos sesijoje. Papildomų 
teis÷kūros veiksmų tur÷tų būti imamasi tik 
tuo atveju, jei tokia priemon÷ bus priimta 
2016 m. Šiuo tikslu po 2016 m. ICAO 
asambl÷jos sesijos Komisija tur÷tų pateikti 
išsamią ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai ir prireikus nedelsiant pasiūlyti 
priemones, atsižvelgdama į tos sesijos 
rezultatus. Jei trečiosios valstyb÷s sutiktų 
taikyti ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą ar priimti lygiavertes 
priemones, šioje direktyvoje numatytos 
nukrypti leidžiančios nuostatos tur÷tų būti 
atitinkamai pakoreguotos; 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4b) Sąjunga, der÷damasi su trečiosiomis 
valstyb÷mis d÷l aviacijos srities 
susitarimų, tur÷tų visuomet įtraukti 
aviacijos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos klausimą; 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
9 konstatuojamoji dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

(9) nustatytosios patikrintų išmetamųjų 
teršalų, susijusių su skrydžiais į 
aerodromus trečiosiose šalyse ir iš jų, 
procentin÷s dalys ir alternatyvūs orlaivių 
naudotojų naudojami metodai tur÷tų būti 
taikomi nuo 2014 m. iki 2016 m., kad 
orlaivių naudotojai tur÷tų pakankamai 
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susiplanuoti savo skrydžių veiklą; laiko suprasti šiuos metodus savo skrydžių 
veiklai planuoti; 

Pagrindimas 

Dabartin÷ nukrypti leidžianti nuostata tur÷tų būti taikoma tik iki 2016 m. ir būsimos ICAO 

asambl÷jos sesijos. Vadovaudamasi ICAO išvadomis 2016 m. ir pasiektais rezultatais, Sąjunga 

tur÷tų apsvarstyti, ar reikia imtis papildomų veiksmų ir kokių veiksmų tur÷tų būti imtasi siekiant 

atsižvelgti į tarptautinių derybų rezultatus. Kadangi dabartin÷ nukrypti leidžianti nuostata 

baigia galioti 2016 m., įstatymų leid÷jai tur÷s pakankamai laiko tolesnei bendro sprendimo 

procedūrai užbaigti, jeigu ji būtų reikalinga, nes 2017 m. išmetamųjų teršalų leidimai turi būti 

grąžinti iki 2018 m. balandžio m÷n. 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l 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 tarptautin÷s 
civilin÷s aviacijos tonkilometrių kiekio, 
ATLPS netaikoma 2014–2020 m. Šiame 
pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos 
šalys, kurioms šio pasiūlymo pri÷mimo 
metu taikomos lengvatin÷s sąlygos patekti į 
Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, 
tai yra tos, kurių Pasaulio bankas 2013 m. 
nepriskyr÷ prie dideles pajamas arba šiek 
tiek daugiau nei vidutines pajamas 
gaunančių šalių; 

(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 tarptautin÷s 
civilin÷s aviacijos tonkilometrių kiekio, 
ATLPS netaikoma 2014–2016 m. Šiame 
pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos 
šalys, kurioms šio pasiūlymo pri÷mimo 
metu taikomos lengvatin÷s sąlygos patekti į 
Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, 
tai yra tos, kurių Pasaulio bankas 2013 m. 
nepriskyr÷ prie didelių pajamų arba šiek 
tiek daugiau nei vidutinių pajamų šalių; 

Pagrindimas 

Dabartin÷ nukrypti leidžianti nuostata tur÷tų būti taikoma tik iki 2016 m. ir būsimos ICAO 

asambl÷jos sesijos. Vadovaudamasi ICAO išvadomis 2016 m. ir pasiektais rezultatais, Sąjunga 

tur÷tų apsvarstyti, ar reikia imtis papildomų veiksmų ir kokių veiksmų tur÷tų būti imtasi siekiant 

atsižvelgti į tarptautinių derybų rezultatus. Kadangi dabartin÷ nukrypti leidžianti nuostata 

baigia galioti 2016 m., įstatymų leid÷jai tur÷s pakankamai laiko tolesnei bendro sprendimo 

procedūrai užbaigti, jeigu ji būtų reikalinga, nes 2017 m. išmetamųjų teršalų leidimai turi būti 

grąžinti iki 2018 m. balandžio m÷n.  
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Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) skrydžiams tarp Europos Sąjungos 
atokiausių regionų, išvardytų Sutarties d÷l 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 349 
straipsnyje, ir EEE žemynin÷s dalies taip 
pat tur÷tų būti taikomas regionin÷ rinkos 
priemon÷. Iki pasaulin÷s rinkos 
priemon÷s įsigaliojimo Eurokontrol÷ 
tur÷tų apskaičiuoti procentines dalis 
remdamasi ortodrominio atstumo tarp 
pagrindinių oro uostų EEE žemynin÷je 
dalyje ir atokiausiame regione, kuris yra 
ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE 
žemynin÷s dalies tolimiausio taško, 
procentine dalimi; 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
12 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) po ICAO asambl÷jos 2016 m. 
Komisija tur÷tų pateikti ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai, kad būtų galima 
atsižvelgti į pokyčius pasaulyje ir prireikus 
spręsti klausimą d÷l nukrypti leidžiančios 
nuostatos taikymo; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio -1 punktas (naujas) 
Direktyva 2003/87/EB 
3d straipsnio 4 dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1) 3d straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: 

 „4. Valstyb÷s nar÷s iš prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais gautas 
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įplaukas skiria pastangoms kovoti su 
klimato kaita (visų pirma tarptautiniu 
mastu), mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, prisitaikyti prie 
klimato kaitos poveikio besivystančiose 
šalyse ir finansuoti prisitaikymo bei kaitos 
poveikio mažinimo mokslinius tyrimus ir 
technologinę pl÷trą, ypač aeronautikos ir 
oro transporto sektoriuose. Aukcionuose 
gaunamos įplaukos taip pat naudojamos 
mažataršio transporto srityje. Be to, 
aukcione gautos įplaukos naudojamos 
įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių fondą bei Ekologinį klimato fondą 
(JTBKKK) padengti bei priemon÷ms, 
kurios pad÷tų užkirsti kelią miškų 
naikinimui, finansuoti. 

 Valstyb÷s nar÷s reguliariai praneša 
Komisijai apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi pagal pirmą pastraipą.“ 

 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2003/87/EB 
28a straipsnio 1 dalies 1 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 2013 m. 
išmetami vykdant skrydžius į šalis, 
nepriklausančias Europos ekonominei 
erdvei (EEE), ir iš jų; 

 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2003/87/EB 
28a straipsnio 1 dalies 1 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. 

b) išmetamųjų teršalų, kurie išmetami 
vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias 
EEE, ir iš jų, kiekvienais 2014–2016 m. 
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laikotarpio kalendoriniais metais, jei tokius 
skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas 
atsisak÷ 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; 

laikotarpio kalendoriniais metais, jei tokius 
skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas 
atsisak÷ 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; 

 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2003/87/EB 
28a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais 
kalendoriniais metais iki pasaulin÷s 
rinkos priemon÷s įsigaliojimo išmetami 
vykdant skrydžius tarp atokiausių 
regionų, išvardytų Sutarties d÷l Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnyje, ir EEE 
žemynin÷s dalies, jei, siekiant atsižvelgti į 
Europos oro erdv÷s viduje vykdomų 
skrydžių dalį, tokius skrydžius vykdantis 
orlaivių naudotojas atsisak÷ tam tikro 
apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, 
atitinkančio procentines dalis, kurias turi 
apskaičiuoti Eurokontrol÷, remdamasi 
ortodrominio atstumo tarp pagrindinių 
oro uostų EEE žemynin÷je dalyje ir 
atokiausiame regione, kuris yra ne 
daugiau kaip 12 mylių nuo EEE 
žemynin÷s dalies tolimiausio taško, 
procentine dalimi arba apskaičiuotą pagal 
6 dalį; 

 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2003/87/EB 
28a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų 
nekomerciniams orlaivių naudotojams 

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų 
nekomerciniams orlaivių naudotojams 
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vykdant skrydžius kiekvienais 2013–
2020 m. laikotarpio kalendoriniais metais, 
jei tais kalendoriniais metais orlaivių 
naudotojas vykdydamas aviacijos veiklą 
išmet÷ mažiau kaip 1000 tonų, 

vykdant skrydžius kiekvienais laikotarpio 
iki 2016 m. kalendoriniais metais, jei tais 
kalendoriniais metais orlaivių naudotojas 
vykdydamas aviacijos veiklą išmet÷ 
mažiau kaip 1000 tonų, 

 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2003/87/EB 
28a straipsnio 1 dalies 2 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. 

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

 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2003/87/EB 
28a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

keturi m÷nesiai po šios direktyvos 

įsigaliojimo]. 

Valstyb÷s nar÷s paskelbia kiekvienam 
orlaivių naudotojui nemokamai skirtų 
aviacijos apyvartinių taršos leidimų, 
susijusių su 2013–2016 m. veikla, skaičių 
[OL: įrašykite datą, kuri yra keturi 

m÷nesiai po šios direktyvos įsigaliojimo]. 

 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2003/87/EB 
28a straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

nuostatų, kiekvienos valstyb÷s nar÷s 2013–
2016 m. aukcionuose parduodamų 
apyvartinių taršos leidimų  skaičius 
proporcingai sumažinamas pagal taikant 1 
dalies a–c punktus jai priskirtų aviacijos 
sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekį. 

 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2003/87/EB 
28a 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 procentin÷mis dalimis, o leisti 
kompetentingai institucijai apskaičiuoti jo 
išmetamųjų teršalų kiekį. Atliekant tokius 
skaičiavimus atsižvelgiama į duomenis, 
gautus taikant mažiesiems terš÷jams skirtą 
Komisijos patvirtintą priemonę, kuri 
užpildoma Eurokontrol÷s pateiktais 
duomenimis, gautais taikant ATLPS 
pagalbinę priemonę. Visų tokių 
skaičiavimų duomenis kompetentinga 
institucija pateikia ir Komisijai. Taikant 
11a, 12, 14 ir 28a straipsnius, tokiomis 
aplinkyb÷mis atlikti apskaičiavimai 
laikomi patikrintu orlaivių naudotojų 
išmetamųjų teršalų kiekiu. 

6. Nukrypstant nuo 12 straipsnio 2a dalies 
ir 14 straipsnio 3 dalies nuostatų, orlaivių 
naudotojas gali pasirinkti neteikti 
išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir 
iš jų bei skrydžiais į aerodromus, esančius 
viename iš atokiausių regionų, ir iš jų, 
ataskaitų naudodamasis IIc priede 
nustatytomis procentin÷mis dalimis, o leisti 
kompetentingai institucijai apskaičiuoti jo 
išmetamųjų teršalų kiekį. Atliekant tokius 
skaičiavimus atsižvelgiama į duomenis, 
gautus taikant mažiesiems terš÷jams skirtą 
Komisijos patvirtintą priemonę, kuri 
užpildoma Eurokontrol÷s pateiktais 
duomenimis, gautais taikant ATLPS 
pagalbinę priemonę. Visų tokių 
skaičiavimų duomenis kompetentinga 
institucija pateikia ir Komisijai. Orlaivių 
naudotojai informuojami apie 
kompetentingos institucijos atliktų 
skaičiavimų rezultatus ir, taikant 11a, 12, 
14 ir 28a straipsnius, tokiomis 
aplinkyb÷mis atlikti išmetamųjų teršalų 
kiekio apskaičiavimai laikomi patikrintu 
orlaivių naudotojų išmetamųjų teršalų 
kiekiu. 

 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
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1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2003/87/EB 
28a straipsnio 7 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Po ICAO asambl÷jos 2016m. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą d÷l pasaulin÷s rinkos priemon÷s, 
kuri tur÷tų būti taikoma išmetamiesiems 
teršalams nuo 2020 m., įgyvendinimo ir 
prireikus pateikia atitinkamus pasiūlymus. 

7. Komisija kartą per metus pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie derybų ir pasirengimo, susijusių su 
2016 m. ICAO asambl÷jos sesija, pažangą 
ir apie Komisijos pastangas skatinant, kad 
tarptautiniu mastu trečiosios valstyb÷s 
priimtų oro erdv÷s principą. Po 2016 m. 
ICAO asambl÷jos sesijos Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat 
pateikia specialiąją ataskaitą d÷l 
Asambl÷jos sesijoje pasiektų rezultatų. 
Tuo atveju, jei susitariama d÷l 
ratifikuotinos pasaulin÷s rinkos priemon÷s, 
toje ataskaitoje prireikus pateikiami 
pasiūlymai, atsižvelgiant į tuos pokyčius. 
Su kiekvienu pasiūlymu pateikiami 
išsamūs poveikio vertinimai. 

Jei pasaulin÷ priemon÷ nebūtų prad÷ta 
taikyti nuo 2020 m., ataskaitoje 
apsvarstoma, kaip der÷tų reglamentuoti 
išmetamuosius teršalus, susijusius su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir 
iš jų nuo 2020 m. ir tol, kol tokios 
pasaulin÷s priemon÷s 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 pasaulin÷ priemon÷ nebūtų prad÷ta 
taikyti nuo 2020 m., ataskaitoje 
apsvarstoma, kaip der÷tų reglamentuoti 
išmetamuosius teršalus, susijusius su 
skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir 
iš jų nuo 2016 m. ir tol, kol tokios 
pasaulin÷s priemon÷s 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.“ 

 

Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
Priedas 
Direktyva 2003/87/EB 
II c priedo aiškinamosios dalies 6 pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nedarant poveikio pasaulinei rinkos 
priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., 
2014–2020 m. laikotarpiu skrydžiams į 

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

EEE valstybių narių ir besivystančių 
šalių, jei jų tonkilometrių kiekis yra 
mažesnis negu 1 % visos tarptautin÷s 
civilin÷s aviacijos tonkilometrių kiekio, 
taikoma procentin÷ dalis lygi nuliui. Šiame 
pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos 
šalys, kurioms šio pasiūlymo pri÷mimo 
metu taikomos lengvatin÷s sąlygos patekti į 
Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir 
kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyr÷ 
prie didelių pajamų arba šiek tiek daugiau 
nei vidutinių pajamų šalių. 

 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
Priedas 
Direktyva 2003/87/EB 
II c priedo aiškinamosios dalies 6 a pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 28a straipsnyje nurodytos išmetamųjų 
teršalų, išmetamų vykdant skrydžius į 
atokiausią regioną ir iš jo, procentin÷s 
dalys taip pat apskaičiuojamos pagal 
toliau pateikiamą lentelę, į kurią prieš 
pri÷mimą įrašomos taikant šią formulę 
mutatis mutandis apskaičiuotos 
procentin÷s dalys, remiantis geriausiais 
turimais duomenimis, įskaitant gautus 
padedant Eurokontrolei. 

 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
Priedas 
Direktyva 2003/87/EB 
II c priedo lentel÷s 37 eilut÷  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

KINIJA, įskaitant HONKONGĄ, MAKAO 
ir TAIVANĄ 

KINIJA, įskaitant HONKONGĄ ir 
MAKAO 
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Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
Priedas 
Direktyva 2003/87/EB 
II c priedo lentel÷s 147 a eilut÷ (nauja)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 TW TAIVANAS 

 

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
II c priedo lentel÷s 172 a–172 i eilut÷s (naujos) po paskutin÷s eilut÷s 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Gvadelupa 

 Prancūzijos Gviana 

 Martinika 

 Reunjonas 

 Sen Bartelemi 

 Sen Martenas 

 Azorų salos  

 Madeira 

 Kanarų salos 

 


