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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Istorinės prielaidos 

2003 m. ES priėmė pirmą svarbią regionų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuri buvo pradėta įgyvendinti 2005 metais. 2008 m. ES 

priėmė iš dalies pakeistą direktyvą, kuria buvo siekiama išplėsti jos taikymo sritį, nuo 2012 

m. į ES ATLPS įtraukiant aviacijos išmetamųjų teršalų kiekius.  

Šis direktyvos taikymo srities išplėtimas buvo labai prieštaringas ir sukėlė reikšmingų 

prekybos problemų su strateginiais ES partneriais, pvz., JAV, Kinija ir Indija. Be to, dėl šio 

išplėtimo kilo nemažai teisinių sunkumų. Deja, šis mėginimas išplėsti ES prekybos 

išmetamųjų teršalų leidimais sistemą į ją įtraukiant aviaciją smarkiai pakenkė Europos 

aviacijos pramonei, visų pirma aviacijos ir kosmoso sektoriuje, taip pat ES ir jos valstybių 

narių reputacijai.  

Galiausiai, Europos Komisija 2012 m. neturėjo kito pasirinkimo nei priimti sprendimą atidėti 

ATLPS taikymą (vad. „stop-the-clock“), kuris 2014 m. buvo pratęstas. Šis sprendimas buvo 

svarbus, nes sudarė sąlygas tarptautiniu lygmeniu surasti visuotinį sprendimą. Iš tiesų, 

2013 m. spalio mėn. 38-oji Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos1 (ICAO) 

asamblėjoje buvo susitarta parengti pasaulinę rinkos priemonę (angl. GMBM) kaip pasaulinio 

susitarimo pagrindą, norint nuo 2020 m. pasiekti augimą nedidinant išmetamo CO2 kiekio 

(rezoliucija Nr. A38–18).  

Pasaulinės rinkos priemonės sistema 

2016 m. gegužės mėn. prieš 39-ąją ICAO asamblėją TRAN komiteto delegacija, įskaitant 

nuomonės referentę, Monrealyje susitiko su ICAO tarybos pirmininku dr. Olumuyiwa Benard 

Imer Aliu bei ICAO generaliniu sekretoriumi dr. Fang Liu siekiant aptarti pasaulinės rinkos 

priemonės klausimus. Taip pat Otavoje vyko konstruktyvus dialogas su vyriausiais Kanados 

aviacijos ministerijos pareigūnais ir kitais svarbiais valstybės tarnautojais. Nuomonės 

referentė tuo pačiu klausimu taip pat susitiko su JAV Federalinės aviacijos administracijos 

(FAA) ir Kanados Vyriausybės atstovais.  

Be to, 2016 m. spalio mėn. ad hoc TRAN ir ENVI komitetų delegacija dalyvavo 39-ojoje 

ICAO asamblėjoje, atidžiai stebėdama derybas dėl pasaulinės rinkos priemonės. Buvo sukurti 

labai geri santykiai su Komisijos nare, atsakinga už transportą, ir jos komanda bei su ES 

Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovais. Labai konstruktyvi 39-osios asamblėjos 

atmosfera prisidėjo prie pasaulinio lygmens susitarimo, dėl kurio buvo atkakliai kovota ir dėta 

daug pastangų. 

Dėl minėtų veiksnių ICAO asamblėja 2016 m. spalio mėn. priėmė rezoliuciją dėl pasaulinės 

rinkos priemonės (A39–3), kurioje numatytas rinkos priemonės schemos įgyvendinimas 

sistemos CORSIA2 forma. CORSIA sistemą sudaro šie pagrindiniai elementai:  

 Bus imamasi priemonių spręsti bet kokį bendro tarptautinės civilinės aviacijos per 

                                                 
1 ICAO yra JT agentūra, kuri vienija 191 šalį ir kuri užtikrina tarptautinės civilinės aviacijos valdymą. 

 
2 CORSIA: Tarptautinei aviacijai skirta išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistema 
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metus išmetamo CO2 kiekio padidinimo palyginti su 2020 m. kiekiais klausimą. 

 Bandomasis etapas truks nuo 2021 iki 2023 m. 

 Pirmasis etapas truks nuo 2024 iki 2026 m. Sistema bus taikoma valstybėms, kurios 

išreiškė norą dalyvauti sistemoje.  

 Antrajame etape nuo 2027 iki 2035 m. dalyvaus visos valstybės, išskyrus tas, kurioms 

taikoma išimtis.  

 Nuo 2017 m. balandžio 21 d. 67 valstybės, kurios vykdo daugiau kaip 87,5 proc. 

tarptautinės aviacijos veiklos, savanoriškai įsitrauks į pasaulinę rinkos priemonę nuo 

pat jos taikymo pradžios. Reikėtų pažymėti, kad kai kartą šalis sutiko dalyvauti 

schemoje, tai manoma, kad ji turės vykdyti ir visus būsimus sprendimus. 

 Galiausiai, susitarime numatyta, kad kas treji metai bus atliekama jo peržiūra, kuri 

suteiks galimybę toliau tobulinti CORSIA.  

Ekspertai iš Europos Komisijos ir ES valstybių narių kartu su ICAO Aviacijos aplinkos 

apsaugos komiteto (angl. CAEP) ekspertais šiuo metu rengia išsamias technines sistemos 

taisykles, siekiant užtikrinti, kad ji veiktų efektyviai ir veiksmingai.  

Nuomonės referentės pozicija 

Nuomonės referentė visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui ir jau seniai remia pasaulinės 

rinkos sistemos diegimą. Ji taip pat yra įsitikinusi, kad tik laikantis pasaulinio masto ir 

pragmatinio požiūrio bus pasiekta konkrečių rezultatų. Be to, jeigu visas Europos žemynas 

pageidauja plėstis tarptautiniu mastu, mums turėtų būti svarbu, kad nebūtų pernelyg griežtai 

reglamentuojamas mūsų aviacijos sektorius, nes akivaizdu, kad tai labai pakenktų mūsų oro 

transporto bendrovėms ir Europos aviacijos ir kosmoso pramonės sektoriui, o mes dėl to 

galime atsidurti nepalankioje konkurencinėje padėtyje, palyginti su likusiu pasauliu.  

Vienašaliai ir izoliuoti ES veiksmai jau nuvedė mus neteisinga kryptimi. Deja, technologinei 

pažangai, kurią pasiekė Europos aviacijos ir kosmoso sektorius, bei valstybių narių 

padarytiems veiklos tobulinimams labai pritrūko dėmesio ir bendro jų suvokimo.  

Be to, nuomonės referentė taip pat norėtų pabrėžti, kad ES lygmeniu priimti teisės aktai, 

kuriais siekiama kovoti su spūstimis Europos oro erdvėje ir didinti transporto srautą, yra 

nepakankamai pripažinti. TRAN komitetas visiškai pritarė 2012 m. J. Foster pranešimui dėl 

Bendro Europos dangaus (BED) teisės aktų įgyvendinimo, kuriame valstybės narės buvo 

raginamos visiškai įgyvendinti Bendro Europos dangaus nuostatas, kuriomis skatinami 

tiesioginiai maršrutai, kuriais būtų sumažinamas sunaudojamų degalų ir išmetamųjų teršalų 

kiekis, ir galiausiai vartotojams sumažėtų bilietų kainos.  

GALILEO panaudojimas palydovinėms navigacijos sistemoms (GNSS1 ir „Copernicus“) taip 

pat padėjo mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kartu vadovaujantis 

jungtinėmis technologijų iniciatyvomis „Švarus dangus I “ (biudžetas siekia 1,6 mlrd. EUR) ir 

„Švarus dangus II“ (biudžetas viršija 4 mlrd. EUR). Šiuose mokslinių tyrimų ir plėtros 

projektuose kuriami kitos kartos orlaiviai ir varikliai, ir jie buvo tokie sėkmingi, kad 

diskusijos dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus III“ jau gerokai pasistūmėjo į priekį.  

Taip pat reikėtų pažymėti, kad valstybių narių oro linijų bendrovės ir aviacijos ir kosmoso 

                                                 
1 2012 m. nuomonės referentė taip pat buvo TRAN komiteto nuomonės referente, parengusi Komiteto nuomonę 

dėl Reglamento (ES) Nr. 1285/2013 dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įrengimo ir eksploatavimo. 
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pramonė jau investavo milijardus į tvarius alternatyviuosius degalus ir yra įsipareigojusios 

tęsti šią veiklą ateityje. Esminis rezultatas yra tai, kad, pasak ICAO, šiuo metu orlaivis vartoja 

maždaug 80 proc. mažiau degalų, tenkančių vienam keleiviui ir vienam kilometrui, nei 

palyginus su1960 m. duomenimis.  

Išvada 

Pagaliau nuomonės referentė yra tvirtai įsitikinusi, kad būtina atkreipti dėmesį į šio sektoriaus 

technologinę pažangą, tačiau pabrėžia, kad Komisijos pasiūlyme dėmesys sutelktas į 

svarbiausią dabarties poreikį – suteikti galimybę atidėti susitarimo taikymą ir toliau naudoti 

išimtis. Taigi nuomonės referentė yra įsitikinusi, kad Parlamentas turėtų paremti Komisijos 

narės V. Bulc ir jos komandą ir skirti laiko veiksmingos ir konstruktyvios pasaulinės rinkos 

priemonės, kurią gali paremti visos šalys, kurios jau yra sutikusios dalyvauti, ir šalys, kurios, 

kaip tikimasi, dalyvaus ateityje, plėtotei. Jei būtų priimtas kitoks sprendimas, tai tokiu atveju 

artimoje ateityje nepavyktų rasti tarptautinio sprendimo. Todėl mes esame suinteresuoti, kad 

Parlamentas pritartų Komisijos pasiūlymui atidėti ATLPS taikymą.  
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PAKEITIMAI 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 

saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) 2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 

12 d. Paryžiuje vykusioje 21-oje Jungtinių 

Tautų bendrosios klimato kaitos 

konvencijos (toliau – JTBKKK) šalių 

konferencijoje priimtas tarptautinis 

susitarimas stiprinti pasaulinį atsaką į 

klimato kaitą. Paryžiaus susitarime, inter 

alia, nustatytas ilgalaikis tikslas, 

atitinkantis siekį užtikrinti, kad pasaulio 

temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 2 

°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad 

temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5 

°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu. Paryžiaus susitarimas Sąjungos 

vardu patvirtintas Tarybos sprendimu (ES) 

2016/1841. Tas susitarimas įsigaliojo 2016 

m. lapkričio 4 d. Kad pasiektų Paryžiaus 

susitarimo tikslą, šalys vėliau parengs 

nacionaliniu lygmeniu nustatomus 

įpareigojančius veiksmus, apie juos praneš 

ir jų imsis; 

(1) 2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 

12 d. Paryžiuje vykusioje 21-oje Jungtinių 

Tautų bendrosios klimato kaitos 

konvencijos (toliau – JTBKKK) šalių 

konferencijoje priimtas tarptautinis 

susitarimas stiprinti pasaulinį atsaką į 

klimato kaitą. Paryžiaus susitarime, inter 

alia, nustatytas ilgalaikis tikslas, 

atitinkantis siekį užtikrinti, kad pasaulio 

temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 2 

°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad 

temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5 

°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu. Paryžiaus susitarimas Sąjungos 

vardu patvirtintas Tarybos sprendimu (ES) 

2016/1841. Tas susitarimas įsigaliojo 2016 

m. lapkričio 4 d. Šalys, siekdamos 

įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslą, 

vėliau parengs nacionaliniu lygmeniu 

nustatomus įpareigojančius veiksmus, apie 

juos praneš ir jų imsis; taip pat siekiant 

užtikrinti, kad būtų pasiekti jo tikslai 

būtina rodyti tęstinę politinę valią 

priimant sprendimus ateityje, laikantis 

susitarimo nuostatų; Tačiau reikėtų 

pažymėti, kad į COP 21 konferencijoje 

pasiektą Paryžiaus susitarimą neįtraukti 

tarptautinės aviacijos ir jūrų transporto 

sektoriai, taip pat buvo pareikalauta, kad 

aviacijos atveju Tarptautinės civilinės 

aviacijos organizacija (ICAO) būtų 

tinkamiausia įstaiga, galinti parengti 

optimalią pasaulinę rinkos priemonės 
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sistemą; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) 2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos 

Vadovų Taryba nustatė privalomą uždavinį 

iki 2030 m. visos ekonomikos mastu 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(ŠESD) kiekį Europos Sąjungoje sumažinti 

bent 40 %, palyginti su 1990 m. išmestu 

kiekiu. 2015 m. kovo 6 d. Tarybos 

posėdyje šis Sąjungos ir jos valstybių narių 

indėlis oficialiai patvirtintas kaip pagal 

Paryžiaus susitarimą numatomas 

įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu 

nustatomas įpareigojantis veiksmas. 2014 

m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos 

išvadose numatyta, kad šį uždavinį 

ekonomiškai efektyviausiu būdu turėtų 

bendrai įgyvendinti visa Sąjunga taip, kad 

sektoriuose, kuriems taikoma ATLPS, ir 

sektoriuose, kuriems ATLPS netaikoma, 

išmetamas ŠESD kiekis iki 2030 m. būtų 

sumažintas atitinkamai 43 % ir 30 %, 

palyginti su 2005 m. išmestu ŠESD kiekiu. 

Prie išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 

turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai; 

(3) 2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos 

Vadovų Taryba nustatė privalomą uždavinį 

iki 2030 m. visos ekonomikos mastu 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(ŠESD) kiekį Europos Sąjungoje sumažinti 

bent 40 %, palyginti su 1990 m. išmestu 

kiekiu. 2015 m. kovo 6 d. Tarybos 

posėdyje šis Sąjungos ir jos valstybių narių 

indėlis oficialiai patvirtintas kaip pagal 

Paryžiaus susitarimą numatomas 

įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu 

nustatomas įpareigojantis veiksmas. 2014 

m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos 

išvadose numatyta, kad šį uždavinį 

ekonomiškai efektyviausiu būdu turėtų 

bendrai įgyvendinti visa Sąjunga taip, kad 

sektoriuose, kuriems taikoma ATLPS, ir 

sektoriuose, kuriems ATLPS netaikoma, 

išmetamas ŠESD kiekis iki 2030 m. būtų 

sumažintas atitinkamai 43 % ir 30 %, 

palyginti su 2005 m. išmestu ŠESD kiekiu. 

Prie išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 

turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai ir 

siekiant šio tikslo Komisija turėtų parengti 

platformą, skirtą valstybėms narėms 

keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir 

patirtimi, įgyta mažataršio judumo 

sektoriuje; 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 

1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas 

tarptautinis susitarimas dėl aviacijos 

(4) Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 

1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas 

tarptautinis susitarimas dėl aviacijos 
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išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir 

nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, 

pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. 

veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos 

veiklos poveikį klimato kaitai. Siekdama 

paskatinti Tarptautinę civilinės aviacijos 

organizaciją (ICAO) imtis tolesnių 

veiksmų, Sąjunga du kartus priėmė tam 

tikrą laiką galiojančias nuo ES ATLPS 

nukrypti leidžiančias nuostatas, pagal 

kurias įpareigojimai taikomi tik dėl ŠESD, 

išmetamų vykdant skrydžius tarp Europos 

ekonominėje erdvėje (EEE) esančių 

aerodromų ir tais pačiais maršrutais 

skraidantiems orlaivių naudotojams 

(nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę) 

sudaromos vienodos veiklos sąlygos. 

Naujausiame nuo ES ATLPS nukrypti 

leidžiančiame Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (ES) Nr. 421/2014 

nustatyta, kad 2013–2016 m. įpareigojimas 

laikytis ES ATLPS taikomas tik EEE 

vidaus skrydžiams, ir numatyta galimybė 

(atlikus tame reglamente nustatytą 

peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. sistemą 

pradėti taikyti skrydžiams į aerodromus, 

esančius už EEE ribų, ir iš jų; 

išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir 

nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, 

pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. 

veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos 

veiklos poveikį klimato kaitai. Be to, 

valstybės narės 2004 m. ir po to 2008 m. 

pakartotinai įsipareigojo įgyvendinti 

bendro Europos dangaus iniciatyvą, 

atsižvelgdamos į ateityje didėjančius oro 

eismo srautus. Norint pasiekti pažangą 

tobulinant oro eismo valdymo sistemą, 

būtina sparčiau įgyvendinti Bendro 

Europos dangaus oro eismo valdymo 

mokslinių tyrimų programą (SESAR), ir 

pagal projektą „Švarus dangus“ skatinti 

novatoriškas technologijas. Per 

Tarptautinę civilinės aviacijos 

organizaciją (ICAO) pradėjus taikyti 

pasaulinę rinkos priemonę, ji turėtų 

padėti dar labiau sumažinti išmetamųjų 

teršalų kiekį aviacijos sektoriuje. Todėl 

buvo nuspręsta numatyti nuostatas, 

leidžiančias nukrypti nuo įpareigojimų, 

taikomų dėl ŠESD, išmetamų vykdant 

skrydžius tarp Europos ekonominėje 

erdvėje (EEE) esančių aerodromų, o tais 

pačiais maršrutais skraidantiems orlaivių 

naudotojams (nepriklausomai nuo to, kur 

jie įsisteigę) sudaromos vienodos veiklos 

sąlygos. Naujausiame nuo ES ATLPS 

nukrypti leidžiančiame Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 

421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 m. 

įpareigojimas laikytis ES ATLPS taikomas 

tik EEE vidaus skrydžiams, ir numatyta 

galimybė (atlikus tame reglamente 

nustatytą peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. 

sistemą pradėti taikyti skrydžiams į 

aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš jų; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 



 

AD\1128333LT.docx 9/18 PE604.687v02-00 

 LT 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 

39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą 

rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės 

įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant 

kompensuoti tarptautinės aviacijos 

sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 

2020 m. lygį, manoma, kad tol, kol nebus 

padaryta tolesnės pažangos kuriant 

pasaulinės rinkos priemonės struktūros 

elementus ir ją įgyvendinant, tikslinga 

toliau taikyti galiojančią nukrypti 

leidžiančią nuostatą. 2018 m. ICAO 

planuoja priimti standartus ir 

rekomenduojamą praktiką, kurie papildytų 

tą rezoliuciją ir padėtų įgyvendinti 

pasaulinę sistemą. Tačiau, kad sistema būtų 

konkrečiai įgyvendinta, reikės, kad ICAO 

šalys imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be 

to, ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, 

be kita ko, registro sistemą. Atsižvelgiant į 

šias aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą 

ICAO bei sudaryti palankias sąlygas 

įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu 

galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų 

nukrypti leidžianti nuostata, taikoma 

skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų 

būti toliau taikoma, kol bus atlikta ICAO 

sistemos įgyvendinimo peržiūra. Pratęsus 

nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, 

aukcione parduotinų ir nemokamai 

išduotinų apyvartinių taršos leidimų 

(įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) 

skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 m., 

ir turėtų būti proporcingas sumažintam 

atsisakytinų apyvartinių taršos leidimų 

skaičiui; 

(5) atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 

39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą 

rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės 

įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant 

kompensuoti tarptautinės aviacijos 

sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 

2020 m. lygį, manoma, kad tol, kol nebus 

padaryta tolesnės pažangos kuriant 

pasaulinės rinkos priemonės struktūros 

elementus ir ją įgyvendinant, tikslinga 

toliau taikyti galiojančią nukrypti 

leidžiančią nuostatą. 2018 m. ICAO 

planuoja priimti standartus ir 

rekomenduojamą praktiką, kurie papildytų 

tą rezoliuciją ir padėtų įgyvendinti 

pasaulinę sistemą ne vėliau kaip iki 2021 

metų. Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai 

įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys imtųsi 

vidaus lygmens veiksmų. Be to, ICAO turi 

parengti valdymo tvarką ir, be kita ko, 

registro sistemą. Atsižvelgiant į šias 

aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą 

ICAO bei sudaryti palankias sąlygas 

įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu 

galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų 

nukrypti leidžianti nuostata, taikoma 

skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų 

būti toliau taikoma, kol bus atlikta ICAO 

sistemos įgyvendinimo peržiūra, ir vengti 

dubliavimosi su Sąjungos ATLP 

įsipareigojimais. Pratęsus nukrypti 

leidžiančios nuostatos taikymą, aukcione 

parduotinų ir nemokamai išduotinų 

apyvartinių taršos leidimų (įskaitant 

leidimus iš specialaus rezervo) skaičius 

turėtų būti toks pat, kaip 2016 m., ir turėtų 

būti proporcingas sumažintam atsisakytinų 

apyvartinių taršos leidimų skaičiui. 

Sąjunga toliau bendradarbiaus su 

valstybėms narėms, siekdama spręsti 

aviacijos sektoriaus išmetamo CO2 kiekio 

problemą, ir pritars valstybėms narėms 

leidimų pardavimo aukcionuose gautas 

pajamas skirti projektams, pavyzdžiui, 

SESAR, „Švarus dangus“ ir kitiems 

novatoriškiems projektams; 
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Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) atsižvelgiant į tai, kad svarbūs 

pasaulinės rinkos priemonės elementai dar 

turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas 

priklauso nuo nacionalinių ir regioninių 

teisės aktų, kurie dar turi būti priimti, 

manoma, kad peržiūrą tikslinga atlikti tada, 

kai bus aiškus šių teisinių priemonių 

pobūdis ir turinys, prieš pradedant 

įgyvendinti ICAO pasaulinę rinkos 

priemonę, o Europos Parlamentui ir 

Tarybai bus pateikta ataskaita. Toje 

ataskaitoje turėtų būti aptarti visi ICAO 

priimti standartai ar kitos priemonės, 

trečiųjų šalių veiksmai siekiant įgyvendinti 

pasaulinę rinkos priemonę, kuri nuo 2021 

m. turi būti taikoma išmetamosioms ŠESD, 

ir kiti susiję tarptautinio masto pokyčiai 

(pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir 

Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl 

anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Toje 

ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip 

atliekant ES ATLPS direktyvos peržiūrą 

šias priemones įgyvendinti Sąjungos 

teisėje. Be to, joje turėtų būti atitinkamai 

išnagrinėtos EEE vidaus skrydžiams 

taikomos taisyklės. Prie tos ataskaitos 

prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas 

Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris 

derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos 

sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 

2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos 

mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį; 

(6) atsižvelgiant į tai, kad svarbūs 

pasaulinės rinkos priemonės elementai dar 

turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas 

priklauso nuo nacionalinių ir regioninių 

teisės aktų, kurie dar turi būti priimti, 

manoma, kad peržiūrą tikslinga atlikti tada, 

kai bus aiškus šių teisinių priemonių 

pobūdis ir turinys, prieš pradedant 

įgyvendinti ICAO pasaulinę rinkos 

priemonę, o Europos Parlamentui ir 

Tarybai bus pateikta ataskaita. Siekiant 

sėkmingai įgyvendinti sistemą, Sąjunga 

turi ir toliau remti savo valstybes nares ir 

glaudžiai bendradarbiauti su ICAO kaip 

stebėtoja, siekiant skatinti informacijos 

skaidrumą ir ICAO susitarimo 

įgyvendinimo pažangą. Toje ataskaitoje 

turėtų būti aptarti visi ICAO priimti 

standartai ar kitos priemonės, trečiųjų šalių 

veiksmai siekiant įgyvendinti pasaulinę 

rinkos priemonę, kuri nuo 2021 m. turi būti 

taikoma išmetamosioms ŠESD, ir kiti 

susiję tarptautinio masto pokyčiai (pvz., 

pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato 

kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus 

susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies 

dioksido rinkų ir apskaitos). Toje 

ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip šios 

priemonės ir taisyklės, taikomos EEE 

vidaus skrydžiams, turi būti įgyvendintos 

Sąjungos teisėje. Prie tos ataskaitos 

prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas 

Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris 

derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos 

sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 

2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos 

mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį. 

Ataskaitoje taip pat turėtų būti 

atsižvelgiama į pasaulinės rinkos 

priemonės užmojį ir bendrą 

aplinkosauginį jos naudingumą, įskaitant 

Paryžiaus susitarimo tikslus ir 



 

AD\1128333LT.docx 11/18 PE604.687v02-00 

 LT 

reikalavimus; 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) taip pat turėtų būti atsižvelgta į tai, 

kad Tarptautinei aviacijai skirtos 

išmetamo anglies dioksido kiekio 

kompensavimo ir mažinimo sistemos 

(CORSIA), kai dėl jos bus susitarta ICAO 

lygmeniu, sėkmė priklausys nuo to, ar 

pavyks išvengti konfliktų su nacionaliniu 

ir regioniniu lygmeniu veikiančiomis 

sistemomis arba dubliavimosi su jomis, 

kad nebūtų iškraipoma konkurencija ir 

nebūtų kuriama nepriimtina 

administracinė našta. Be to, prie šio 

proceso sėkmės prisidės visapusiškas 

Bendro Europos dangaus iniciatyvos, 

kuria siekiama panaikinti Europos oro 

erdvės susiskaidymą ir tokiu būdu mažinti 

aviacijos aplinkosauginį pėdsaką, 

įgyvendinimas. Be to, Sąjungoje 

įgyvendinant CORSIA sistemą, turėtų būti 

atsižvelgiama į jos peržiūrą, atliekamą kas 

trejus metus, nes tai leis toliau tobulinti 

šią sistemą; 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6b) Sąjungos lygmeniu buvo priimti 

keli teisės aktai, kuriais siekiama užkirsti 

kelią Europos oro erdvės susiskaidymui, 

siekiant padidinti oro eismo srautus ir oro 

erdvės naudojimo valdymą ir tokiu būdu 

sumažinant teršalų išmetimus. Sąjungoje 

sistema CORSIA turėtų būti laikoma 

ICAO vadinamojo „priemonių krepšelio“ 

dalimi kartu su visišku teisės aktų dėl 

Bendro Europos dangaus įgyvendinimu 
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valstybėse narėse, programos SESAR 

įgyvendinimu, GNSS panaudojimu 

palydovinės navigacijos tikslais ir 

jungtinėmis technologijų iniciatyvomis, 

pavyzdžiui, BĮ „Švarus dangus I“ ir BĮ 

„Švarus dangus II“. Visos pajamos, 

gautos pardavus apyvartinius taršos 

leidimus aukcione, turėtų būti skirtos 

aukščiau išvardytų mokslinių tyrimų ir 

vystymo programų ir taip pat bendrų 

projektų, kurie skirti sukurti sąveikius 

pajėgumus visose valstybėse narėse, visų 

pirma tuose, kurios gerina oro navigacijos 

infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų 

teikimą ir oro erdvės naudojimą, kaip 

nurodyta siekiant įgyvendinti pagrindinį 

OEV planą, plėtrai. Komisija turėtų 

pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir 

Tarybai dėl veiksmų, skirtų įgyvendinti 

pasaulinę rinkos priemonę, kurią turėtų 

taikyti valstybės narės, siekdamos 

sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be 

kita ko, dėl valstybių narių pagal 

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 17 

straipsnį pateikiamos informacijos apie 

įplaukų panaudojimą; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) siekiant palengvinti mažiausių 

orlaivių naudotojų administracines 

užduotis, supaprastinimo tikslu 

nekomercinių oro transporto priemonių 

naudotojai, kuriems vykdant skrydžius per 

metus išmetamas mažesnis kaip 1 000 tonų 

CO2 kiekis, turėtų būti laikomi 

atitinkančiais Direktyvos 2003/87/EB 

reikalavimus dar dešimt metų: per šį 

laikotarpį turėtų būti parengtos priemonės, 

kad ateityje visi orlaivių naudotojai turėtų 

prisidėti prie išmetamo ŠESD kiekio 

(8) siekiant palengvinti ir supaprastinti 

administracines užduotis mažiausių 

orlaivių naudotojams ir atokiausiems 

regionams, nekomercinių oro transporto 

priemonių naudotojai, kuriems vykdant 

skrydžius per metus išmetamas mažesnis 

kaip 1 000 tonų CO2 kiekis, ir atokiausi 

regionai turėtų būti laikomi atitinkančiais 

Direktyvos 2003/87/EB reikalavimus dar 

dešimt metų: per šį laikotarpį turėtų būti 

parengtos priemonės, kad ateityje visi 

orlaivių naudotojai turėtų prisidėti prie 

išmetamo ŠESD kiekio mažinimo. Taip 
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mažinimo; pat turėtų būti pakartota, kad Direktyvos 

2003/87/EB I priedo a–k punktuose 

išvardytose veiklos kategorijose yra 

numatytos išimtys veikloms, kurioms 

taikoma ši direktyva. Atlikus siūlomą 

peržiūrą, kaip nurodyta 28b straipsnyje, 

reikėtų dar kartą patvirtinti, kad šiems 

skrydžiams ir toliau turėtų būti taikomos 

išimtys;  

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas) 

Direktyva 2003/87/EB 

3d straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1) 3d straipsnio 4 dalies pirma 

pastraipa pakeičiama taip: 

Valstybės narės nustato, kaip bus 

naudojamos leidimų pardavimo aukcione 

gautos pajamos. Šios pajamos turėtų būti 

naudojamos klimato kaitos problemoms 

ES ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie 

klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose 

šalyse, ypač besivystančiose šalyse, 

mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui 

siekiant sušvelninti šį poveikį ir 

prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro 

transporto srityse, išmetamų dujų kiekio 

naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį 

transportą sumažinimui ir Bendrijos 

sistemos administravimo išlaidų 

padengimui. Aukcione gautos pajamos 

taip pat turėtų būti naudojamos įnašams į 

Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo 

ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

fondą padengti bei priemonėms, kurios 

padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, 

finansuoti. 

Valstybės narės nustato, kaip bus 

naudojamos leidimų pardavimo aukcione 

gautos pajamos, jei tomis pajamomis yra 

numatoma finansuoti mokslinius tyrimus 

ir bendrus aviacijos srities projektus, 

kuriais siekiama sumažinti aviacijos 

sektoriaus išmetamą CO2 kiekį, pvz., 

bendrai įmonei SESAR ir jungtinei 

technologijų iniciatyvai „Švarus dangus“ 

ir kitoms iniciatyvoms, kuriomis 

suteikiama galimybė plačiai naudoti 

GNSS palydovinėms navigacijos 

sistemoms ir kurti sąveikius pajėgumus 

visose valstybėse narėse, visų pirma tiems, 

kurie gerina oro navigacijos 

infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų 

teikimą ir oro erdvės naudojimą. Pajamų, 

gautų pardavus apyvartinius taršos 

leidimus aukcione pagal Direktyvą 

2003/87/EB, panaudojimo skaidrumas yra 

labai svarbus, užtikrinant Sąjungos 

įsipareigojimų vykdymą. 
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Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i a papunktis (naujas) 

Direktyva 2003/87/EB 

28a straipsnio 1 dalies b a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia. įterpiamas ba punktas: 

 ba) visų išmetamųjų teršalų, kurie 

kiekvienais kalendoriniais metais nuo 

2017 m. sausio 1 d. išmetami vykdant 

skrydžius tarp EEE esančių aerodromų 

dėl nukreipimo, nurodyto a ar b 

punktuose, į EEE esantį aerodromą, 

atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytą 

peržiūrą. 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio i papunktis 

Direktyva 2003/87/EB 

28a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nukrypstant nuo 3d–3f straipsnių, nuo 

2017 m. sausio 1 d. ir iki dienos, kurią 

įsigalios pakeitimai, padaryti po 28b 

straipsnyje nurodytos peržiūros, orlaivių 

naudotojams kiekvienais metais 

išduodamas toks pat, kaip 2016 m., 

apyvartinių taršos leidimų skaičius. Nuo 

2021 m. apyvartinių taršos leidimų 

skaičiui taikomas 9 straipsnyje nurodytas 

linijinis koeficientas. 

Nukrypstant nuo 3d–3f straipsnių, nuo 

2017 m. sausio 1 d. ir iki dienos, kurią 

įsigalios pakeitimai, padaryti po 28b 

straipsnyje nurodytos peržiūros, orlaivių 

naudotojams kiekvienais metais 

išduodamas toks pat, kaip 2016 m., 

apyvartinių taršos leidimų skaičius. 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d a papunktis (naujas) 

Direktyva 2003/87/EB 

28a straipsnio 8 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) 28a straipsnio 8 dalis išbraukiama. 

8. Komisija reguliariai ir ne rečiau 

kaip kartą per metus informuoja Europos 

Parlamentą ir Tarybą apie derybų su 

Tarptautine civilinės aviacijos 

organizacija (toliau – ICAO) pažangą ir 

apie Komisijos pastangas skatinant, kad 

tarptautiniu mastu trečiosios šalies 

priimtų rinkos priemones. Po 2016 m. 

ICAO asamblėjos sesijos Komisija 

Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 

ataskaitą dėl veiksmų, skirtų įgyvendinti 

tarptautinį susitarimą dėl pasaulinės 

rinkos priemonės, kuri turėtų būti 

taikoma nuo 2020 m. ir kuri padės 

nediskriminaciniu būdu sumažinti 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį, be kita ko, dėl valstybių narių 

pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 17 

straipsnį pateikiamos informacijos apie 

pajamų panaudojimą. 

 

Ataskaitoje Komisija nagrinėja, kaip 

derėtų reglamentuoti išmetamuosius 

teršalus, susijusius su skrydžiais į 

aerodromus, esančius EEE 

nepriklausančiose valstybėse, ir iš jų nuo 

2017 m. sausio 1 d., ir, prireikus, pateikia 

pasiūlymus dėl reagavimo į tuos pokyčius. 

Ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto 

galimus kitų problemų, galinčių iškilti 

taikant šio straipsnio 1–4 dalis, sprendimo 

būdus, siekdama, kad visiems tuo pačiu 

maršrutu skrydžius vykdantiems orlaivių 

naudotojams būtų sudarytos vienodos 

sąlygos. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

28b straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija teikia ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų 

ICAO standartų ar kitų teisinių priemonių, 

taip pat vidaus priemonių, kurių siekdamos 

įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, nuo 

2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio 

efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi 

trečiosios šalys, ir dėl kitų susijusių 

tarptautinio masto pokyčių. 

1. Komisija pateikia reguliariai ir ne 

rečiau kaip kartą per metus ataskaitą 

Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 

atitinkamų ICAO standartų ir 

rekomenduojamos praktikos, ICAO 

tarybos patvirtintų rekomendacijų, 

susijusių su pasauline rinkos priemone, ar 

kitų teisinių priemonių, taip pat vidaus 

priemonių, kurių, siekdamos įgyvendinti 

pasaulinę rinkos priemonę, nuo 2021 m. 

taikytiną išmetamoms šiltnamio efektą 

sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios 

šalys, ir dėl kitų susijusių tarptautinio 

masto pokyčių. Komisija taip pat teikia 

ataskaitą dėl ICAO veiksmų siekiant 

nustatyti šio sektoriaus patikimą ilgalaikį 

tikslą. 
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