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Pakeitimas 47
Matthias Groote

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(16) Aviacija daro įtaką pasaulio klimatui: 
šiame sektoriuje išmetamas anglies 
dioksidas, azoto oksidai, vandens garai bei 
sulfatų ir suodžių dalelės. 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė 
apytikriai nustatė, kad bendras dabartinis 
aviacijos poveikis yra 2-4 kartus didesnis 
nei vien tik šiame sektoriuje praeityje 
išmesto anglies dioksido poveikis. 
Naujausi Bendrijos mokslo tyrimų 
rezultatai rodo, kad bendras aviacijos 
poveikis galėtų būti maždaug du kartus 
didesnis už vien tik anglies dioksido 
poveikį. Tačiau nė viename iš šių 
apskaičiavimų neatsižvelgiama į ypač 
neaiškų plunksninių debesų poveikį. Pagal 
Sutarties 174 straipsnio 2 dalį Bendrijos 
aplinkos politika turi būti grindžiama 
atsargumo principu. Laukiant pažangos
mokslo srityje, kuo daugiau dėmesio turėtų 
būti skiriama aviacijos poveikio klausimui.
Su išmetamais azoto oksidais susiję 
klausimai bus sprendžiami kituose teisės 
aktuose, kuriuos 2008 m. pasiūlys 
Komisija.

(16) Aviacija daro įtaką pasaulio klimatui: 
šiame sektoriuje išmetamas anglies 
dioksidas, azoto oksidai, vandens garai bei 
sulfatų ir suodžių dalelės. 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė 
apytikriai nustatė, kad bendras dabartinis 
aviacijos poveikis yra 2-4 kartus didesnis 
nei vien tik šiame sektoriuje praeityje 
išmesto anglies dioksido poveikis. 
Naujausi Bendrijos mokslo tyrimų 
rezultatai rodo, kad bendras aviacijos 
poveikis galėtų būti maždaug du kartus 
didesnis už vien tik anglies dioksido 
poveikį. Tačiau nė viename iš šių 
apskaičiavimų neatsižvelgiama į ypač 
neaiškų plunksninių debesų poveikį. 
Kadangi pagal Sutarties 174 straipsnio 2 
dalį Bendrijos aplinkos politika turi būti 
grindžiama atsargumo principu, todėl kuo 
daugiau dėmesio turėtų būti skiriama 
aviacijos poveikio klausimui. Oro eismo 
valdymo institucijos turėtų taikyti 
veiksmingas priemones siekiant išvengti 
inversijos pėdsakų ir plunksninių debesų 
susidarymo keičiant įprastus skrydžių 
būdus, pvz., užtikrinant, kad nebūtų 
skrendama virš tų vietų, kuriose dėl 
specifinių atmosferos sąlygų gali 
susidaryti šie debesys. Be to, jos turėtų 
tvirtai skatinti inversijos pėdsakų ir 
plunksninių debesų mokslinius tyrimus, 
apimančius veiksmingas mažinimo 
priemones (pvz., kurą, variklius, oro 
eismo valdymą), netrukdančias siekti kitų 
aplinkosaugos tikslų. Kol Komisija 
pasiūlys kitų teisės aktų, kuriuose 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
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būtent taršos azoto oksidu problemai 
aviacijos srityje, kiekvienai išskirto CO2
tonai turi būti taikomas daugiklis.

Or. de

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (10 ir 65 pakeitimai).

Pakeitimas 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(17) Siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymų reikëtų nustatyti suderintą 
leidimų paskirstymo metodiką, skirtą 
nustatyti bendrą išduotinų leidimų skaičių 
ir paskirstyti leidimus orlaivių 
naudotojams. Dalis leidimų bus paskirstyta 
aukciono būdu pagal taisykles, kurias 
parengs Komisija. Dalis leidimų turėtų būti 
atidedama į specialų rezervą, skirtą 
užtikrinti naujiems orlaivių naudotojams 
galimybę patekti į rinką ir padėti orlaivių 
naudotojams, kurie labai padidina 
atliekamų skrydžių tonkilometrių skaičių.
Veiklą nutraukusiems orlaivių naudotojams 
leidimai turėtų būti išduodami iki 
laikotarpio, kuriam jau buvo paskirti 
nemokami leidimai, pabaigos.

(17) Siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymų reikëtų nustatyti suderintą 
leidimų paskirstymo metodiką, skirtą 
nustatyti bendrą išduotinų leidimų skaičių 
ir paskirstyti leidimus orlaivių 
naudotojams. Dalis leidimų bus paskirstyta 
aukciono būdu pagal taisykles, kurias 
parengs Komisija. Nuo 2013 m. visi 
leidimai parduodami aukcione. Dalis 
leidimų turėtų būti atidedama į specialų 
rezervą, skirtą užtikrinti naujiems orlaivių 
naudotojams galimybę patekti į rinką ir 
padėti orlaivių naudotojams, kurie labai 
padidina atliekamų skrydžių tonkilometrių 
skaičių. Veiklą nutraukusiems orlaivių 
naudotojams leidimai turėtų būti išduodami 
iki laikotarpio, kuriam jau buvo paskirti 
nemokami leidimai, pabaigos.

Or. en

(75 ir 87 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)
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Pagrindimas

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Pakeitimas 49
Urszula Krupa

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(17) Siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymų reikëtų nustatyti suderintą 
leidimų paskirstymo metodiką, skirtą 
nustatyti bendrą išduotinų leidimų skaičių 
ir paskirstyti leidimus orlaivių 
naudotojams. Dalis leidimų bus 
paskirstyta aukciono būdu pagal taisykles, 
kurias parengs Komisija. Dalis leidimų 
turėtų būti atidedama į specialų rezervą, 
skirtą užtikrinti naujiems orlaivių 
naudotojams galimybę patekti į rinką ir 
padėti orlaivių naudotojams, kurie labai 
padidina atliekamų skrydžių tonkilometrių 
skaičių. Veiklą nutraukusiems orlaivių 
naudotojams leidimai turėtų būti išduodami 
iki laikotarpio, kuriam jau buvo paskirti 
nemokami leidimai, pabaigos.

(17) Siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymų reikëtų nustatyti suderintą 
leidimų paskirstymo metodiką, skirtą 
nustatyti bendrą išduotinų leidimų skaičių 
ir paskirstyti leidimus orlaivių 
naudotojams. Dalis leidimų turėtų būti 
atidedama į specialų rezervą, skirtą 
užtikrinti naujiems orlaivių naudotojams 
galimybę patekti į rinką ir padėti orlaivių
naudotojams, kurie labai padidina 
atliekamų skrydžių tonkilometrių skaičių.
Veiklą nutraukusiems orlaivių naudotojams 
leidimai turėtų būti išduodami iki 
laikotarpio, kuriam jau buvo paskirti 
nemokami leidimai, pabaigos.

Or. en
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Pakeitimas 50
Urszula Krupa

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(17a) Aviacija yra daug energijos 
naudojantis sektorius, kaip apibrėžta 
Tarybos direktyvoje 2003/96/EB. Nesant 
perspektyvaus alternatyvaus kuro, 
aviacija visiškai priklauso nuo aviacinio 
žibalo, o perėjimo prie kitų energijos 
šaltinių išlaidos didesnės nei bet kurio 
kito pramonės sektoriaus. Oro vežėjų 
galimybė perkelti leidimų įsigijimo 
išlaidas klientams irgi labai ribota.
Aviacijoje vyrauja tarptautinė 
konkurencija, tad kol nėra susitarimo dėl 
pasaulio masto priemonių aviacijos 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui mažinti, didelė eismo 
nuokrypių ir anglies dioksido išlakų 
šaltinių perkėlimo rizika. Ši rizika dar 
padidėtų, jeigu ES prekybos taršos 
leidimais sistemoje (angl. ETS) didelė 
leidimų dalis aviacijos sektoriui būtų 
parduodama aukcione. Todėl iš 
pardavimo aukcione turėtų būti 
padengiamos tik aviacijai skirtos ETS 
dalies administravimo išlaidos.

Or. en
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Pakeitimas 51
Urszula Krupa

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(19) Aviacija prisideda prie žmogaus 
veiklos daromo poveikio bendrai klimato 
kaitai, o iš orlaivių išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų poveikis 
aplinkosaugai gali būti sušvelnintas imantis 
priemonių klimato kaitos problemoms ES 
ir trečiosiose šalyse spręsti ir finansuojant 
mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą 
siekiant sušvelninti šį poveikį ir 
prisitaikyti. Laikantis subsidiarumo 
principo priimami sprendimai dėl 
nacionalinių viešųjų išlaidų priklauso 
valstybių narių kompetencijai. 
Nepažeidžiant šios nuostatos, leidimų 
pardavimo aukcione gautos pajamos arba 
lygiavertė suma, kai to reikalaujama dėl 
svarbių valstybės narės biudžeto principų, 
pavyzdžiui, vieningumo ir universalumo 
principų, turėtų būti naudojamos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
mažinimui, prisitaikymui prie klimato 
kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, 
mokslinių tyrimų bei technologinės 
plėtros finansavimui siekiant sušvelninti 
poveikį bei prisitaikyti ir sistemos 
administravimo išlaidoms padengti. Tai 
galėtų būti ir aplinką tausojančio 
transporto propagavimas. Aukcione 
gautos įplaukos pirmiausia turėtų būti 
naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių fondą padengti bei 
priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią 
miškų kirtimui ir sudarytų palankesnes 
sąlygas prisitaikyti besivystančiose šalyse, 
finansuoti. Šios direktyvos nuostatos, 
susijusios su pajamų naudojimu, neturėtų 

(19) Aviacija prisideda prie žmogaus 
veiklos daromo poveikio bendrai klimato 
kaitai, o iš orlaivių išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų poveikis 
aplinkosaugai gali būti sušvelnintas imantis 
priemonių klimato kaitos problemoms ES 
ir trečiosiose šalyse spręsti ir finansuojant 
mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą 
siekiant sušvelninti šį poveikį ir 
prisitaikyti. Laikantis subsidiarumo 
principo priimami sprendimai dėl 
nacionalinių viešųjų išlaidų priklauso 
valstybių narių kompetencijai. 
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daryti įtakos sprendimams dėl leidimų 
pardavimo aukcione gautų pajamų 
naudojimo, priimamiems vykdant 
platesnio pobūdžio Direktyvos 2003/87/EB 
bendrą peržiūrą.

Or. en

Pakeitimas 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(19) Aviacija prisideda prie žmogaus 
veiklos daromo poveikio bendrai klimato 
kaitai, o iš orlaivių išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų poveikis 
aplinkosaugai gali būti sušvelnintas 
imantis priemonių klimato kaitos 
problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti 
ir finansuojant mokslinius tyrimus bei 
technologinę plėtrą siekiant sušvelninti šį 
poveikį ir prisitaikyti. Laikantis 
subsidiarumo principo priimami 
sprendimai dėl nacionalinių viešųjų 
išlaidų priklauso valstybių narių 
kompetencijai. Nepažeidžiant šios 
nuostatos, leidimų pardavimo aukcione 
gautos pajamos arba lygiavertė suma, kai 
to reikalaujama dėl svarbių valstybės 
narės biudžeto principų, pavyzdžiui, 
vieningumo ir universalumo principų, 
turėtų būti naudojamos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos mažinimui, 
prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio 
ES ir trečiosiose šalyse, mokslinių tyrimų 
bei technologinės plėtros finansavimui 
siekiant sušvelninti poveikį bei prisitaikyti 
ir sistemos administravimo išlaidoms 
padengti. Tai galėtų būti ir aplinką 
tausojančio transporto propagavimas. 

(19) Aviacija prisideda prie žmogaus 
veiklos daromo poveikio bendrai klimato 
kaitai. Leidimų pardavimo aukcionuose 
gautos pajamos turėtų būti naudojamos 
siekiant mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakų poveikį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio ES 
ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose 
šalyse, taip pat finansuoti mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą siekiant 
sušvelninti šį poveikį ir prie jo prisitaikyti. 
Aukcione gautos įplaukos pirmiausia turėtų 
būti naudojamos įnašams į Pasaulinį 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą 
padengti bei priemonėms, kurios padėtų 
užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti.
Siekiant nors kiek sumažinti piliečiams 
tenkančią naštą, pajamos, gautos leidimų
pardavimo aukcionuose, taip pat turėtų 
būti naudojamos mokesčiams už 
ekologiškų rūšių transportą, pvz., 
traukinius ir autobusus, mažinti. Jos taip 
pat turėtų būti panaudotos valstybių narių 
pagrįstoms administracinėms išlaidoms, 
susijusioms su šia direktyva, padengti. 
Valstybės narės taip pat gali panaudoti 
šias pajamas prieigos ir 
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Aukcione gautos įplaukos pirmiausia turėtų 
būti naudojamos įnašams į Pasaulinį 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą 
padengti bei priemonėms, kurios padėtų 
užkirsti kelią miškų kirtimui ir sudarytų 
palankesnes sąlygas prisitaikyti 
besivystančiose šalyse, finansuoti. Šios 
direktyvos nuostatos, susijusios su pajamų 
naudojimu, neturėtų daryti įtakos 
sprendimams dėl leidimų pardavimo 
aukcione gautų pajamų naudojimo, 
priimamiems vykdant platesnio pobūdžio 
Direktyvos 2003/87/EB bendrą peržiūrą.

konkurencingumo problemoms, kurių 
kyla atokiausiems regionams, ir 
problemoms, kylančioms dėl valstybės 
tarnybų įsipareigojimų, susijusių su šios 
direktyvos įgyvendinimu, sušvelninti ar 
net pašalinti. Valstybės narės turėtų 
pranešti Komisijai apie atitinkamas 
priemones.

Or. en

(14 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas pranešėjo pateiktu 11 pakeitimu, bet jame vėl pateikiama konkreti 
nuoroda į priemones miškų kirtimui mažinti ir dėl GEEREF finansavimo. 

Pakeitimas 53
Urszula Krupa

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(20) Apie nuostatas dėl įplaukų iš 
aukciono naudojimo reikėtų pranešti 
Komisijai.  Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 
straipsnio 3 dalyje numatyto 
įsipareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones.  Ši direktyva 
neturėtų pažeisti jokių būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatų.  

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
33a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(33a) Šia direktyva valstybėms narėms 
neturėtų būti užkertamas kelias išlaikyti 
arba sukurti kitas papildomas ar tokį pat 
poveikį turinčias politikos kryptis ar 
priemones, kuriomis būtų sprendžiamas 
bendro aviacijos sektoriaus poveikio 
klimato kaitai klausimas.

Or. en

(18 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pakeitimas 55
Richard Seeber

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3c straipsnio 1 ir 2 dalys

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. bendras orlaivių 
naudotojams paskirstytinų leidimų 
skaičius lygus 100 % ankstesnio 
laikotarpio aviacijos išlakų kiekio.
2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu 
laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 
1 d. ir jei atliekant 30 straipsnio 4 dalyje 
numatytą peržiūrą nepadaroma pakeitimų 
kiekvienu vėlesniu laikotarpiu, bendras 

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu 
laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 
1 d. ir jei atliekant 30 straipsnio 4 dalyje 
numatytą peržiūrą nepadaroma pakeitimų 
kiekvienu vėlesniu laikotarpiu, bendras 
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orlaivių naudotojams paskirstytinų leidimų 
skaičius lygus 100 % ankstesnio 
laikotarpio aviacijos išlakų kiekio, 
padauginto iš laikotarpio metų skaičiaus.

orlaivių naudotojams paskirstytinų leidimų 
skaičius lygus 100 % ankstesnio 
laikotarpio aviacijos išlakų kiekio, 
padauginto iš laikotarpio metų skaičiaus, 
kasmet pridedant 5 % metinį augimą.

Or. de

Pagrindimas

Prasminga, kad prekyba taršos leidimais įtraukiant aviaciją turėtų būti pradėta ne 
paskutiniais antrojo prekybos taršos leidimais sistemos laikotarpio metais, o naujajame 
laikotarpyje nuo 2013 m., todėl siūloma išbraukti 1 dalį.

2 dalyje, be 100 proc. bendro išlakų kiekio, būtina atsižvelgti į metinį ES aviacijos augimą, 
kurio ilgametis vidurkis lygus 5 proc. Todėl 2013 m. būtų skiriama 105 proc., 2014 m. –
110 proc. ir t. t., atsižvelgiant į aviacijos pramonės augimą.

Pakeitimas 56
Matthias Groote

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3c straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. bendras orlaivių 
naudotojams paskirstytinų leidimų skaičius 
lygus 100 % ankstesnio laikotarpio 
aviacijos išlakų kiekio.

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. bendras orlaivių 
naudotojams paskirstytinų leidimų skaičius 
lygus 90 % ankstesnio laikotarpio aviacijos 
išlakų kiekio per metus.

Or. de

(61 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (61 pakeitimas).
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Pakeitimas 57
Jens Holm

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3c straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu 
laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 
1 d. ir jei atliekant 30 straipsnio 4 dalyje 
numatytą peržiūrą nepadaroma pakeitimų 
kiekvienu vėlesniu laikotarpiu, bendras
orlaivių naudotojams paskirstytinų 
leidimų skaičius lygus 100 % ankstesnio 
laikotarpio aviacijos išlakų kiekio, 
padauginto iš laikotarpio metų skaičiaus.

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu 
laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 
1 d., ir kiekvienu vėlesniu laikotarpiu
kiekvienais metais aviacijai paskirstytinų 
leidimų skaičius mažėja linijiniu būdu 
pagal bendrą planinį mažinimo rodiklį, 
taikomą prekybos taršos leidimais 
sistemoje reglamentuojamiems teršalams, 
atsižvelgiant į metinę vertę, nustatomą 
pagal 1 dalį.

Or. en

(13 ir 61 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Parlamentas priėmė pakeitimą, kuriuo prekybos taršos leidimais 
sistemoje, remiantis 1990 m. lygiu, viršutinė riba suderinama su bendru planiniu mažinimo 
rodikliu.

Pakeitimas 58
<Members>Caroline Lucas</Members>

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3c straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu 
laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu 
laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 
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1 d. ir jei atliekant 30 straipsnio 4 dalyje 
numatytą peržiūrą nepadaroma pakeitimų 
kiekvienu vėlesniu laikotarpiu, bendras
orlaivių naudotojams paskirstytinų 
leidimų skaičius lygus 100 % ankstesnio 
laikotarpio aviacijos išlakų kiekio, 
padauginto iš laikotarpio metų skaičiaus.

1 d., ir kiekvienu vėlesniu laikotarpiu
kiekvienais metais aviacijai paskirstytinų 
leidimų skaičius mažėja linijiniu būdu 
pagal 30 proc. bendrą planinį mažinimo 
rodiklį, atsižvelgiant į metinę vertę, 
nustatomą pagal 1 dalį.

Or. en

(13 ir 61 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Parlamentas priėmė pakeitimą, kuriuo prekybos taršos leidimais 
sistemoje, remiantis 1990 m. lygiu, viršutinė riba suderinama su bendru planiniu mažinimo 
rodikliu. Pasiūlyme dėl prekybos taršos leidimais sistemos persvarstymo numatyta viršutinę 
ribą automatiškai mažinti iki 30 proc. planinio rodiklio, kuris turėtų būti nustatytas ir 
aviacijos sektoriui.

Pakeitimas 59
Matthias Groote

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3c straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu 
laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. 
sausio 1 d. ir jei atliekant 30 straipsnio 
4 dalyje numatytą peržiūrą nepadaroma 
pakeitimų kiekvienu vėlesniu laikotarpiu, 
bendras orlaivių naudotojams 
paskirstytinų leidimų skaičius lygus 
100 % ankstesnio laikotarpio aviacijos 
išlakų kiekio, padauginto iš laikotarpio 
metų skaičiaus.

2. Nuo 2013 m. kasmet išduodamas
leidimų skaičius turėtų mažėti tolygiai 
pradedant skaičiuoti nuo 1 dalyje 
nurodytos vertės. Leidimų skaičius turėtų 
kasmet tolygiai mažėti X proc., 
atsižvelgiant į ES prekybos taršos 
leidimais sistemos peržiūros rezultatus.

Or. de
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Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Europos Parlamentas priėmė pakeitimą, kuriuo numatoma peržiūrėti 
bendrą leidimų skaičių po 2012 m. atsižvelgiant į 20 arba 30 proc. mažinimą iki 2020 m.
Aviacijai ir kitiems sektoriams turi būti sudaromos vienodos sąlygos, todėl leidimų skaičius 
turi būti suderintas peržiūrint prekybos taršos leidimais sistemą.

Pakeitimas 60
<Members>Chris Davies</Members>

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu 
laikotarpiu aukcione parduodama 10%
leidimų. 

1. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu 
laikotarpiu aukcione parduodama 100%
leidimų. 

Or. en

Pagrindimas

Leidimų platinimo per aukcionus prasmė aiški: jeigu išlaidas galima perkelti vartotojams ir 
jeigu nėra grėsmės, kad dalis verslo pereis konkurentams, tada aukcionus taikyti tikslinga.  
Šiuo atveju visos leidimų pardavimo aukcione išlaidos bus perkeltos tiesiogiai keleiviams, per 
kurių keliones išmetamas CO2, o taisyklės bus vienodai taikomos visiems oro vežėjams.  
Todėl nėra priežasčių, kodėl aukcionų negalima įvesti pasitaikius pirmai galimybei. 

Pakeitimas 61
Matthias Groote

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu 1. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu 
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laikotarpiu aukcione parduodama 10 %
leidimų.

laikotarpiu aukcione parduodama 25 %
leidimų.

Or. de

(74 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (74 pakeitimas).

Pakeitimas 62
Caroline Lucas, Jens Holm

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje 
paminėta aukcione parduodamų leidimų 
procentinė dalis gali būti padidinta 
atsižvelgiant į bendros šios direktyvos 
peržiūros rezultatus.

2. Vėlesniais laikotarpiais visi leidimai 
parduodami aukcione. 

Or. en

(75 ir 87 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
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direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Pakeitimas 63
Chris Davies

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje 
paminėta aukcione parduodamų leidimų 
procentinė dalis gali būti padidinta
atsižvelgiant į bendros šios direktyvos 
peržiūros rezultatus.

2. Tolesniu laikotarpiu aukcione 
parduodamų leidimų procentinė dalis 
padidinama iki 100 proc.

Or. en

Pagrindimas

 Leidimų platinimo per aukcionus prasmė aiški: jeigu išlaidas galima perkelti vartotojams ir 
jeigu nėra grėsmės, kad dalis verslo pereis konkurentams, tada aukcionus taikyti tikslinga.  
Šiuo atveju visos leidimų pardavimo aukcione išlaidos bus perkeltos tiesiogiai keleiviams, per 
kurių keliones išmetamas CO2, o taisyklės bus vienodai taikomos visiems oro vežėjams.  
Todėl nėra priežasčių, kodėl nebūtų galima visų leidimų gana anksti pradėti pardavinėti 
aukcione. 

Pakeitimas 64
<Members>Françoise Grossetête</Members>

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje 
paminėta aukcione parduodamų leidinių 
procentinė dalis gali būti padidinta 

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje 
paminėta aukcione parduodamų leidinių 
procentinė dalis turi bent jau padengti 



AM\722693LT.doc 17/31 PE406.000v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

atsižvelgiant į bendros šios direktyvos 
peržiūros rezultatus.

administracines išlaidas ir negali būti 
didesnė kaip 10 proc. kvotų.

Or. fr

Pagrindimas

Persvarstant bendrąją direktyvą kuriama bendroji prekybos dujų emisijos kvotomis sistema, 
bet į kiekvieno sektoriaus specifiką neatsižvelgiama. Būtų nelabai logiška dabar priimti teisės 
aktą dėl pardavimo per aukcioną, kurio apibrėžimas ir apibūdinimas dar nežinomi. Prieš kaip 
nors sureguliuojant specifinę sistemą pagal kitų sektorių sistemas, derėtų palaukti, kol bus 
nustatyta bendrosios direktyvos kryptis.

Pakeitimas 65
Matthias Groote

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje 
paminėta aukcione parduodamų leidimų 
procentinė dalis gali būti padidinta
atsižvelgiant į bendros šios direktyvos 
peržiūros rezultatus.

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje 
paminėta aukcione parduodamų leidimų 
procentinė dalis padidinama, atsižvelgiant 
į didžiausią kitų sektorių aukcionuose 
parduodamų leidimų skaičių.

Or. de

(75 ir 87 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (75 ir 87 pakeitimai).
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Pakeitimas 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje 
paminėta aukcione parduodamų leidimų 
procentinė dalis gali būti padidinta 
atsižvelgiant į bendros šios direktyvos 
peržiūros rezultatus.

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje 
paminėta aukcione parduodamų leidimų 
procentinė dalis gali būti padidinta iki 
didžiausios tarptautiniu lygiu sutartos 
aukcione parduodamos leidimų dalies.

Or. de

Justification

Aukcione parduodamų leidimų kiekis gali būti padidintas tik iki didžiausios tarptautiniu lygiu 
sutartos dalies, siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipymams pasauliniu lygiu. 

Pakeitimas 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3e straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Kiekvienu 3c straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu kiekvienas orlaivio naudotojas 
gali kreiptis dėl nemokamai skiriamų 
leidimų. Paraišką galima pateikti 
perduodant administruojančios valstybės 
narės kompetentingai institucijai 
patikrintus I priede nurodytų rūšių 
aviacijos veiklos, kurią vykdė tas orlaivio 
naudotojas, tonkilometrių duomenis už 
stebėsenos metus. Šiame straipsnyje 

1. 3c straipsnio 1 dalies nurodytu 
laikotarpiu kiekvienas orlaivio naudotojas 
gali kreiptis dėl nemokamai skiriamų 
leidimų. Paraišką galima pateikti 
perduodant administruojančios valstybės 
narės kompetentingai institucijai 
patikrintus I priede nurodytų rūšių 
aviacijos veiklos, kurią vykdė tas orlaivio 
naudotojas, tonkilometrių duomenis už 
stebėsenos metus. Šiame straipsnyje 3c 
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stebėsenos metais laikomi kalendoriniai 
metai, kurie pasibaigia likus 24 
mėnesiams iki laikotarpio, su kuriuo jie 
susiję pagal IV ir V priedus, pradžios arba
3c straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio 
atveju – 2010 m. Kiekviena paraiška 
pateikiama likus ne mažiau kaip 21 
mėnesiui iki laikotarpio, su kuriuo ji yra 
susijusi, pradžios arba 3c straipsnio 1 
dalyje nurodyto laikotarpio atveju – iki 
2011 m. kovo 31 d.

straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio 
atveju stebėsenos metais laikomi 2010 m. 
Kiekviena paraiška pateikiama iki 2011 m. 
kovo 31 d.

Or. en

(75 ir 87 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Pakeitimas 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3e straipsnio 3 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) leidimų, kurie turi būti paskirstyti 
nemokamai tuo laikotarpiu, skaičių, iš a 
punkte nurodyto patvirtinto bendro leidimų 
skaičiaus atėmus b ir c punktuose nurodytų 

d) leidimų, kurie turi būti paskirstyti 
nemokamai 3c straipsnio 1 dalyje 
nurodytu laikotarpiu, skaičių, iš a punkte 
nurodyto patvirtinto bendro leidimų 
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leidimų skaičių; ir skaičiaus atėmus b ir c punktuose nurodytų 
leidimų skaičių; ir

Or. en

(75 ir 87 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Pakeitimas 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3f straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Kiekvienu 3c straipsnio 2 dalyje 
nurodytu laikotarpiu 3 % paskirstytino 
bendro leidimų skaičiaus atidedama į 
specialų rezervą, skirtą orlaivių 
naudotojams:

1. Kiekvienu 3c straipsnio 2 dalyje 
nurodytu laikotarpiu 3 % paskirstytino 
bendro leidimų skaičiaus atidedama į 
specialų rezervą, skirtą orlaivių 
naudotojams, kurie pradeda vykdyti I 
priede nurodytą aviacijos veiklą praėjus 
tiems stebėsenos metams, už kuriuos buvo 
pateikti tonkilometrių duomenys pagal 3e 
straipsnio 1 dalį už 3c straipsnio 2 dalyje 
nurodytą laikotarpį ir kurių veikla pagal a 
punktą arba papildoma veikla pagal b 
punktą, nėra veikla, kuria visiškai ar iš 
dalies tęsiama kito orlaivio naudotojo 
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anksčiau vykdyta aviacijos veikla.
a) kurie pradeda vykdyti I priede nurodytą 
aviacijos veiklą praėjus tiems stebėsenos 
metams, už kuriuos buvo pateikti 
tonkilometrių duomenys pagal 3e 
straipsnio 1 dalį už 3c straipsnio 2 dalyje 
nurodytą laikotarpį; arba
b) kurių tonkilometrių duomenys 
vidutiniškai kasmet padidėja daugiau nei 
18 %, lyginant stebėsenos metus, už 
kuriuos pagal 3e straipsnio 1 dalį buvo 
pateikti tonkilometrių duomenys už 3c 
straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį, ir 
antruosius to laikotarpio kalendorinius 
metus;
ir kurių veikla pagal a punktą arba 
papildoma veikla pagal b punktą, nėra 
veikla, kuria visiškai ar iš dalies tęsiama 
kito orlaivio naudotojo anksčiau vykdyta 
aviacijos veikla.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos bendrojoje pozicijoje pateikta nuostata yra žalinga aplinkosaugos požiūriu. Neaišku, 
kuriam operatoriui ji bus naudinga. Todėl siūlome ją išbraukti. 

Pakeitimas 70
Peter Liese

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 1a dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1a. Atsižvelgiant į 3 dalį, kiekvienu 3c 
straipsnyje nurodytu laikotarpiu valstybės 
narės leidžia kiekvienam orlaivio 
naudotojui naudoti pagal projektus 

1a. Atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalį, 
kiekvienu 11 straipsnio 2 dalyje minėtu 
laikotarpiu valstybės narės leidžia 
kiekvienam orlaivio naudotojui naudoti 
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vykdomos veiklos PTEMV ir TEMV. 3c 
straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu 
orlaivių naudotojai gali naudoti PTEMV 
ir TEMV, neviršydami 15% leidimų, kurių 
jie turi atsisakyti pagal 12 straipsnio 2a 
dalį, skaičiaus.

pagal III skyrių suteiktus leidimus, pagal 
projektus vykdomos veiklos PTEMV ir 
TEMV, neviršijant procentinės leidimų
dalies, kurią jis turi grąžinti pagal 12 
straipsnio 2a dalį; ši procentinė dalis –
50 proc. leidimų, kurie atitinkamu 
laikotarpiu bus parduoti aukcione.

Tolesniems laikotarpiams ši procentinė 
dalis nustatoma šios direktyvos peržiūros 
metu ir laikantis tvarkos, taikomos 
nustatant pagal projektus vykdomos 
veiklos PTEMV bei TEMV naudojimą, ir 
atsižvelgiant į tarptautinio klimato kaitos 
režimo raidą.

Tolesniems laikotarpiams ši procentinė 
dalis nustatoma šios direktyvos peržiūros 
metu ir laikantis tvarkos, taikomos 
nustatant pagal projektus vykdomos 
veiklos PTEMV bei TEMV naudojimą, ir 
atsižvelgiant į tarptautinio klimato kaitos 
režimo raidą.

Komisija paskelbia šią procentinę dalį likus 
ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki 
kiekvieno 3c straipsnyje nurodyto 
laikotarpio pradžios.“;

Komisija paskelbia šią procentinę dalį likus 
ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki 
kiekvieno 11 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
laikotarpio pradžios.

Or. en

Pagrindimas

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Pakeitimas 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 1a dalies pirma pastraipa
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

„1a. Atsižvelgiant į 3 dalį, kiekvienu 3c 
straipsnyje nurodytu laikotarpiu valstybės 
narės leidžia kiekvienam orlaivio 
naudotojui naudoti pagal projektus 
vykdomos veiklos PTEMV ir TEMV. 3c 
straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu 
orlaivių naudotojai gali naudoti PTEMV ir 
TEMV, neviršydami 15% leidimų, kurių 
jie turi atsisakyti pagal 12 straipsnio 2a 
dalį, skaičiaus.

„1a. Atsižvelgiant į 3 dalį, kiekvienu 3c 
straipsnyje nurodytu laikotarpiu valstybės 
narės leidžia kiekvienam orlaivio 
naudotojui naudoti pagal projektus 
vykdomos veiklos PTEMV ir TEMV. 3c 
straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu 
orlaivių naudotojai gali naudoti PTEMV ir 
TEMV, neviršydami 50 % leidimų, kurių 
jie turi atsisakyti pagal 12 straipsnio 2a 
dalį, skaičiaus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant kompensuoti aviacijos poveikį klimatui turėtų būti įmanoma labiau padidinti 
procentinę dalį  už PTEMV ir TEMV naudojimą, kad būtų veiksmingai gerinama pasaulinė 
klimato padėtis.

Pakeitimas 72
Matthias Groote

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2003/87/EB
12 straipsnio 2aa dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2aa.Kol nėra Bendrijos priemonių, 
skatinančių sumažinti orlaivių, vykdančių 
aviacijos veiklą, nurodytą I priede, 
išskiriamų azoto oksidų kiekį, ir 
užtikrinančių ne mažesnį aplinkos 
apsaugos lygį nei numatytas šioje 
direktyvoje, siekiant 2a dalyje numatytų 
tikslų ir nukrypstant nuo 3a straipsnio 
nuostatų, anglies dioksido kiekis, 
nurodytas leidime, kuris nėra aviacijos 
išlakų leidimas arba PTEMV arba 



PE406.000v03-00 24/31 AM\722693LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

TEMV, leidžiamas išskirti orlaivio 
naudotojui, yra dalijamas iš poveikio 
koeficiento, kuris yra lygus 2.

Or. de

(41 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (41 pakeitimas).

Pakeitimas 73
Urszula Krupa

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
16 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(2a) Jeigu paskelbus šį reikalavimų 
nesilaikančių orlaivių naudotojų sąrašą 
paaiškėja, kad akivaizdžiai 
diskriminuojami jų besilaikantys orlaivių 
naudotojai, valstybės narės ir Komisija, 
prieš svarstydamos, ar taikyti šio 
straipsnio 5 dalies nuostatas, imasi 
taisomųjų priemonių šiai diskriminacijai 
panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 74
Urszula Krupa

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
19 straipsnio 3 dalis
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

„Reglamentu dėl standartizuotos ir 
apsaugotos registrų sistemos užtikrinama, 
kad leidimai, PTEMV ir TEMV, kurių 
atsisakė orlaivių naudotojai, būtų pervesti 
į valstybių narių Kioto protokolo pirmojo 
įsipareigojimų laikotarpio įrašus apie 
galiojimo pabaigą, tik jeigu tie leidimai, 
PTEMV ir TEMV atitinka išlakas, 
įtrauktas į to laikotarpio bendrus valstybių 
narių turimus įsipareigojimus.“; “

Remiantis tuo reglamentu orlaivių 
naudotojams leidžiama prašyti registro 
administratoriaus pakeisti pagal II skyrių 
išduotą leidimą leidimu, lygiaverčiu tam, 
kuris išduodamas pagal III skyrių. 
Administratoriai paprašius atlieka tokį 
pakeitimą.“

Or. en

Pakeitimas 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2003/87/EB
25a straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Jeigu oro vežėjai iš trečiųjų valstybių, 
kurie tam tikroje geografinėje srityje 
teikia oro transporto paslaugas, 
neįtraukiami į Europos sistemą, laikantis 
lygaus vertinimo principo ir remiant 
pasaulinio lygio sprendimus dėl kovos su 
aviacijos sukeltomis emisijomis, Europos 
Sąjungos oro vežėjai, vykdantys skrydžius 
palyginamais maršrutais, taip pat 
neįtraukiami į šią sistemą.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos bendrąja pozicija, kad tarp Europos oro vežėjų ir 
trečiųjų valstybių oro vežėjų neatsirastų konkurencijos iškraipymų, santykiuose su 



PE406.000v03-00 26/31 AM\722693LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

trečiosiomis šalimis būtina nustatyti šią aiškią tvarką.

Pakeitimas 76
Peter Liese

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės iki ...* priima šiai 
direktyvai įgyvendinti būtinus įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai 
informuoja Komisiją.

1. Valstybės narės per 6 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo priima šiai 
direktyvai įgyvendinti būtinus įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai 
informuoja Komisiją.

* OL: Prašome įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos

Or. en

Pagrindimas

Vis labiau aiškėja, kaip skubu kovoti su klimato kaita, kaip, pvz., teigiama TIPK 
pranešimuose. Todėl pereinamasis laikotarpis turėtų būti kuo trumpesnis.

Pakeitimas 77
Richard Seeber

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 dalies nauja pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

„2012 m. šiai veiklai priskiriami visi 
skrydžiai į valstybės narės, kuriai taikoma 
Sutartis, aerodromą ir iš jo.“;

„2013 m. šiai veiklai priskiriami visi 
skrydžiai į valstybės narės, kuriai taikoma 
Sutartis, aerodromą ir iš jo.“;
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Or. de

Pagrindimas

Prasminga, kad prekyba taršos leidimais įtraukiant aviaciją turėtų būti pradėta ne 
paskutiniais antrojo prekybos taršos leidimais sistemos laikotarpio metais, o naujajame 
laikotarpyje nuo 2013 m.

Pakeitimas 78
Matthias Groote

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 dalies nauja pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2012 m. šiai veiklai priskiriami visi 
skrydžiai į valstybės narės, kuriai taikoma 
Sutartis, aerodromą ir iš jo.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. šiai veiklai 
priskiriami visi skrydžiai į valstybės narės, 
kuriai taikoma Sutartis, aerodromą ir iš jo, 
atsižvelgiant į ypatingą skrydžių tarp 
labiausiai nutolusių regionų ir Europos 
žemyninės dalies padėtį.

Or. de

(78 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (78 pakeitimas).

Pakeitimas 79
<Members>John Bowis</Members>

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos a punktas
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

a) skrydžiai, išskirtinai skirti skraidinti 
šalies, kuri nėra valstybė narė, oficialią 
misiją vykdantį valdantį monarchą ir jo 
artimiausius gimines, valstybės vadovus, 
vyriausybės vadovus ir vyriausybės 
ministrus, jei tai pagrindžia atitinkamas 
statuso žymuo skrydžio plane;

a) skrydžiai, išskirtinai skirti skraidinti 
šalies, kuri nėra valstybė narė, oficialią 
misiją vykdantį valdantį monarchą ir jo 
artimiausius gimines ir valstybės vadovus, 
jei tai pagrindžia atitinkamas statuso 
žymuo skrydžio plane;

Or. en

Pagrindimas

Viešasis sektorius, ypač vyriausybės, turėtų rodyti teigiamą pavyzdį. Siūloma išimtis visiškai 
prieštarautų daugumos vyriausybių politikai ir visuomenės lūkesčiams.

Pakeitimas 80
Holger Krahmer

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos ha punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

ha) orlaivių, kurių patvirtinta didžiausia 
kilimo masė nesiekia 20 000 kg arba 
patvirtintas didžiausias leistinas keleivių 
skaičius yra mažesnis nei dvidešimt, 
skrydžiai, jei šių orlaivių naudotojams 
taikomos priemonės, kuriomis bus 
pasiektas toks pat įnašas į išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimą (arba įnašas 
siekiant bendrų išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslų).

Or. en

(Pirmojo svarstymo 63 pakeitimas)
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama per pirmąjį svarstymą 2007 11 13 Parlamento priimto 63 pakeitimo 
turinį suderinti su nuostatomis, priimtomis per pagrindinį ETS persvarstymą, kad mažiems 
orlaiviams būtų taikomos alternatyvios supaprastintos priemonės, kurių poveikis 
aplinkosaugai prekybos taršos leidimais sistemoje būtų ne mažesnis.

Pakeitimas 81
Edite Estrela

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos ia punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

ia) skrydžiai tarp ES nepriklausančių 
teritorijų, per kuriuos orlaivis nusileidžia 
Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžtuose atokiausiuose regionuose

Or. en

Pagrindimas

Atokiausių regionų, pvz., Azorų salų, oro uostai dabar priima ir tikriausiai ateityje priims 
daug orlaivių, skraidančių tarp ES nepriklausančių teritorijų. 

Šis eismas gali būti nepaprastai svarbus vietos ekonomikai, ypač vykstantis dabartiniais 
maršrutais, pvz., Amanas – Barbadosas per Santa Maria (Azorai), arba numatytais ateityje, 
pvz., Sal (Žaliojo Kyšulio Salos) – Bostonas (JAV) per Azorus. 

Šiuo pakeitimu patobulinama bendrosios pozicijos teksto dalis, kuri nebuvo įtraukta į 
pirmajam svarstymui pateiktą pasiūlymą, nes Komisijos poveikio vertinime (SEC(2006)1684) 
nebuvo įvertintas eismas iš atokiausių regionų į trečiąsias šalis.
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Pakeitimas 82
John Bowis

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos j punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

j) skrydžiai, išskyrus skrydžius, išskirtinai 
skirtus skraidinti ES valstybės narės 
oficialią misiją vykdantį valdantį monarchą 
ir jo artimiausius gimines, valstybės ir 
vyriausybės vadovus bei vyriausybės 
ministrus, kuriuos atlieka komercinės oro 
transporto priemonės naudotojas, kuris per 
trejus iš eilės ketverių mėnesių laikotarpius 
atlieka mažiau nei 243 skrydžius per 
laikotarpį, priskiriami šiai veiklos rūšiai.

j) skrydžiai, išskyrus skrydžius, išskirtinai 
skirtus skraidinti ES valstybės narės 
oficialią misiją vykdantį valdantį 
monarchą, jo artimiausius gimines ir
valstybės vadovus, kuriuos atlieka 
komercinės oro transporto priemonės 
naudotojas, kuris per trejus iš eilės ketverių 
mėnesių laikotarpius atlieka mažiau nei 
243 skrydžius per laikotarpį, priskiriami 
šiai veiklos rūšiai.

Or. en

Pagrindimas

Viešasis sektorius, ypač vyriausybės, turėtų rodyti teigiamą pavyzdį. Siūloma išimtis visiškai 
prieštarautų daugumos vyriausybių politikai ir visuomenės lūkesčiams.

Pakeitimas 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos ja punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

ja) skydžiai iš trečiųjų valstybių į ES arba 
iš ES į trečiąsias valstybes, jeigu 
trečiosioms valstybėms netaikomos ES 
prekybos taršos leidimais sistemos 
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taisyklės arba lygiavertės sistemos pagal 
25a straipsnį taisyklės.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 25a straipsnio 3 dalies (naujos) pagrindimą.

Pakeitimas 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
IV priedo B dalies B punkto ketvirta pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Apskaičiuojant naudingąją apkrovą 
atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

Apskaičiuojant naudingąją apkrovą 
atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

– keleivių skaičius – tai orlaivyje esančių 
asmenų skaičius, neįskaitant įgulos narių;

– keleivių skaičius – tai orlaivyje esančių 
asmenų skaičius, neįskaitant įgulos narių;

– orlaivio naudotojas gali taikyti tikrąją ar 
standartinę keleivių ir registruoto bagažo 
masę, nurodytą jo atitinkamų skrydžių 
masės ir balanso dokumentuose, arba 
nustatytąją kiekvieno keleivio ir jo 
registruoto bagažo 110 kg vertę.

– orlaivio naudotojas gali taikyti tikrąją ar 
standartinę keleivių ir registruoto bagažo 
masę, nurodytą jo atitinkamų skrydžių 
masės ir balanso dokumentuose, arba 
nustatytąją kiekvieno keleivio ir jo 
registruoto bagažo 100 kg vertę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama grąžinti Komisijos pasiūlymą ir per pirmąjį svarstymą pareikštą 
Parlamento poziciją, kurią Taryba iš dalies pakeitė.
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