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Grozījums Nr. 47
Matthias Groote

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
16. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(16) Aviācija ietekmē pasaules klimatu, 
emitējot oglekļa dioksīdu, slāpekļa 
oksīdus, ūdens tvaikus, kā arī sulfātu un 
kvēpu daļiņas. Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome (IPCC) ir 
aprēķinājusi, ka aviācijas kopējā ietekme 
pašreiz ir divas vai četras reizes lielāka par 
ietekmi, ko radījušas tās iepriekšējās 
oglekļa dioksīda emisijas vienas pašas. 
Jaunākie Kopienas veiktie pētījumi rāda, 
ka aviācijas kopējā ietekme varētu būt 
aptuveni divas reizes lielāka nekā vienīgi 
oglekļa dioksīda ietekme. Tomēr nevienā 
no šiem aprēķiniem nav ņemta vērā ļoti 
neskaidrā spalvu mākoņu ietekme. 
Saskaņā ar Līguma 174. panta 2. punktu 
Kopienas vides politikai jāpamatojas uz 
piesardzības principa. Gaidot zinātnes 
attīstību, būtu pēc iespējas jāpievēršas 
visām aviācijas radītajām sekām. Slāpekļa 
oksīdu emisiju jautājums būs jārisina ar 
citiem tiesību aktiem, ko Komisija 
ierosinās 2008. gadā.

(16) Aviācija ietekmē pasaules klimatu, 
emitējot oglekļa dioksīdu, slāpekļa 
oksīdus, ūdens tvaikus, kā arī sulfātu un 
kvēpu daļiņas. Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome (IPCC) ir 
aprēķinājusi, ka aviācijas kopējā ietekme 
pašreiz ir divas vai četras reizes lielāka par 
ietekmi, ko radījušas tās iepriekšējās 
oglekļa dioksīda emisijas vienas pašas. 
Jaunākie Kopienas veiktie pētījumi rāda, 
ka aviācijas kopējā ietekme varētu būt 
aptuveni divas reizes lielāka nekā vienīgi 
oglekļa dioksīda ietekme. Tomēr nevienā 
no šiem aprēķiniem nav ņemta vērā ļoti 
neskaidrā spalvu mākoņu ietekme. Tā kā 
saskaņā ar Līguma 174. panta 2. punktu 
vides aizsardzības pamatprincipam ir 
jābūt preventīviem pasākumiem, tad pēc 
iespējas ir jāņem vērā visas aviācijas 
radītās sekas. Par aviācijas pārvaldi 
atbildīgajām iestādēm ar iedarbīgu 
pasākumu palīdzību jānovērš lidmašīnu 
izplūdes grīstu un spalvu mākoņu 
veidošanās, proti, mainot lidojumu 
maršrutus tā, lai nenotiktu lidojumi pāri 
apgabaliem, kuros specifisku atmosfēras 
apstākļu dēļ jārēķinās ar šādu mākoņu 
veidošanos. Turklāt šīm iestādēm 
jāapņemas atbalstīt pētījumus izplūdes 
grīstu un spalvu mākoņu veidošanās 
jomā, kā arī efektīvus ierobežošanas 
pasākumus (piemēram, degvielas, dzinēji, 
aviācijas pārvalde), kuriem nav 
nelabvēlīgas ietekmes uz citiem vides 
mērķiem. Kamēr Komisijas ierosinās citus 
tiesību instrumentus, kuros īpaši risināta 
slāpekļa oksīda emisijas problēmu 
aviācijā, katrai emitētā CO2 tonnai ir 
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jāpiemēro koeficients.

Or. de

Pamatojums

Šo grozījumu Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā (10. un 65. grozījums).

Grozījums Nr. 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(17) In order to avoid distortions of 
competition, a harmonised allocation 
methodology should be specified for 
determining the total quantity of 
allowances to be issued and for distributing 
allowances to aircraft operators. A 
proportion of allowances will be allocated 
by auction in accordance with rules to be 
developed by the Commission. A special 
reserve of allowances should be set aside to 
ensure access to the market for new aircraft 
operators and to assist aircraft operators 
which increase sharply the number of 
tonne-kilometres that they perform. 
Aircraft operators that cease operations 
should continue to be issued with 
allowances until the end of the period for 
which free allowances have already been 
allocated.

(17) In order to avoid distortions of 
competition, a harmonised allocation 
methodology should be specified for 
determining the total quantity of 
allowances to be issued and for distributing 
allowances to aircraft operators. A 
proportion of allowances will be allocated 
by auction in accordance with rules to be 
developed by the Commission. From 2013 
onwards, all allowances will be auctioned.
A special reserve of allowances should be 
set aside to ensure access to the market for 
new aircraft operators and to assist aircraft 
operators which increase sharply the 
number of tonne-kilometres that they 
perform. Aircraft operators that cease 
operations should continue to be issued 
with allowances until the end of the period 
for which free allowances have already 
been allocated.

Or. en

(Amendments  75 and 87 adopted at first reading) 

Justification

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 
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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.

Grozījums Nr. 49
Urszula Krupa

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(17) Lai izvairītos no konkurences 
izkropļojumiem, būtu jāparedz saskaņota 
kvotu sadalīšanas metode, lai noteiktu 
piešķiramo kvotu kopējo daudzumu un lai 
kvotas sadalītu gaisa kuģu operatoriem.
Daļu no kvotām sadalīs izsolēs atbilstīgi 
noteikumiem, ko paredzēts izstrādāt 
Komisijai. Būtu jāizveido īpaša kvotu 
rezerve, lai jauniem gaisa kuģu 
operatoriem nodrošinātu piekļuvi tirgum 
un palīdzētu gaisa kuģu operatoriem, kas 
strauji palielina veikto reisu tonnkilometru 
skaitu. Gaisa kuģu operatoriem, kas 
pārtrauc darbību, turpina piešķirt kvotas 
līdz tā laikposma beigām, par kuru 
bezmaksas kvotas jau ir sadalītas.

(17) Lai izvairītos no konkurences 
izkropļojumiem, būtu jāparedz saskaņota 
kvotu sadalīšanas metode, lai noteiktu 
piešķiramo kvotu kopējo daudzumu un lai 
kvotas sadalītu gaisa kuģu operatoriem. 
Būtu jāizveido īpaša kvotu rezerve, lai 
jauniem gaisa kuģu operatoriem 
nodrošinātu piekļuvi tirgum un palīdzētu 
gaisa kuģu operatoriem, kas strauji 
palielina veikto reisu tonnkilometru skaitu. 
Gaisa kuģu operatoriem, kas pārtrauc 
darbību, turpina piešķirt kvotas līdz tā 
laikposma beigām, par kuru bezmaksas 
kvotas jau ir sadalītas.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Urszula Krupa

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
17.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(17.a) Aviācija ir energoietilpīga nozare, 
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kā definēts Padomes Direktīvā 
2003/96/EK. Kamēr nav reālas 
alternatīvas degvielas, aviācija attiecībā 
uz savu energoapgādi ir pilnībā atkarīga 
no aviācijas petrolejas un tai no visām 
nozarēm ir visaugstākās samazināšanas 
izmaksas. Arī aviosabiedrību iespējas 
pārlikt kvotas uz saviem klientiem ir 
ārkārtīgi ierobežotas.
Aviācija saskaras ar starptautisko 
konkurenci, tāpēc tikmēr, kamēr nav 
vienošanās par globāliem pasākumiem, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas aviācijā, pastāv nopietns 
satiksmes plūsmu novirzīšanas un 
ogļskābās gāzes noplūdes risks. Šāds risks 
palielinātos, ja aviācijas nozarei būtu 
jāpiemēro augsts vairāksolīšanas līmenis 
saskaņā ar ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS).  Tāpēc 
izsoles jāizmanto tikai tam, lai segtu 
aviācijas ETS administratīvās izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Urszula Krupa

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(19) Aviācija sekmē cilvēku darbību 
izraisīto kopējo ietekmi uz klimata 
pārmaiņām un aviācijas radītu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju ietekmi uz 
vidi var mazināt ar klimata pārmaiņu 
apkarošanas pasākumiem ES un trešās 
valstīs, kā arī finansējot pētniecību un 
tehnikas attīstību pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās jomā. Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu lēmumi par 
attiecīgu valstu publiskajiem izdevumiem 
ir dalībvalstu kompetencē. Neskarot šo 
nostāju, ieņēmumi no kvotu izsoles vai 

(19) Aviācija sekmē cilvēku darbību 
izraisīto kopējo ietekmi uz klimata 
pārmaiņām un aviācijas radītu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju ietekmi uz 
vidi var mazināt ar klimata pārmaiņu 
apkarošanas pasākumiem ES un trešās 
valstīs, kā arī finansējot pētniecību un 
tehnikas attīstību pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās jomā. Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu lēmumi par 
attiecīgu valstu publiskajiem izdevumiem 
ir dalībvalstu kompetencē. 
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līdzvērtīga summa, ja to prasa sevišķi 
svarīgi dalībvalstu budžeta principi, 
piemēram, vienotības princips un 
universāluma princips, būtu jāizmanto, 
lai mazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, pielāgotos klimata 
pārmaiņu ietekmei ES un trešās valstīs, 
finansētu pētniecību un attīstību 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
jomā un segtu sistēmas administrēšanas 
izdevumus. Tas varētu ietvert videi 
nekaitīga transporta veicināšanas 
pasākumus. Ieņēmumi no izsolēm jo īpaši 
būtu jāizmanto, lai finansētu iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamu energoresursu fondā, un 
pasākumiem, lai izvairītos no mežu 
izciršanas un atvieglotu pielāgošanos 
jaunattīstības valstīs. Šīs direktīvas 
noteikumiem, kas attiecas uz ieņēmumu 
izmantojumu, nevajadzētu skart lēmumus 
par to, kā izmantot kvotu izsolēs gūtus 
ieņēmumus plašākā Direktīvas 
2003/87/EK vispārējas pārskatīšanas 
sakarā.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(19) Aviācija sekmē cilvēku darbību 
izraisīto kopējo ietekmi uz klimata 
pārmaiņām un aviācijas radītu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju ietekmi uz 
vidi var mazināt ar klimata pārmaiņu 
apkarošanas pasākumiem ES un trešās 
valstīs, kā arī finansējot pētniecību un 
tehnikas attīstību pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās jomā. Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu lēmumi par 

(19) Aviācija sekmē cilvēku darbību 
izraisīto kopējo ietekmi uz klimata 
pārmaiņām. Ieņēmumi no kvotu 
vairāksolīšanas izmantojami, lai 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju un lai pielāgotos klimata 
pārmaiņu ietekmei ES un trešās valstīs, jo 
īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī lai 
finansētu pētniecību un tehnikas attīstību 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
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attiecīgu valstu publiskajiem izdevumiem 
ir dalībvalstu kompetencē. Neskarot šo 
nostāju, ieņēmumi no kvotu izsoles vai 
līdzvērtīga summa, ja to prasa sevišķi 
svarīgi dalībvalstu budžeta principi, 
piemēram, vienotības princips un 
universāluma princips, būtu jāizmanto, 
lai mazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, pielāgotos klimata 
pārmaiņu ietekmei ES un trešās valstīs, 
finansētu pētniecību un attīstību 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
jomā un segtu sistēmas administrēšanas 
izdevumus. Tas varētu ietvert videi 
nekaitīga transporta veicināšanas 
pasākumus. Ieņēmumi no izsolēm jo īpaši 
būtu jāizmanto, lai finansētu iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamu energoresursu fondā, un 
pasākumiem, lai izvairītos no mežu 
izciršanas un atvieglotu pielāgošanos 
jaunattīstības valstīs. Šīs direktīvas 
noteikumiem, kas attiecas uz ieņēmumu 
izmantojumu, nevajadzētu skart lēmumus 
par to, kā izmantot kvotu izsolēs gūtus 
ieņēmumus plašākā Direktīvas 
2003/87/EK vispārējas pārskatīšanas 
sakarā.

jomā. Ieņēmumi no izsolēm jo īpaši būtu 
jāizmanto, lai finansētu iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamu 
energoresursu fondā, un pasākumiem, lai 
izvairītos no mežu izciršanas. Lai zināmā 
mērā mazinātu iedzīvotāju izmaksas, 
vairāksolīšanā gūtie ieņēmumi arī 
jāizmanto, lai samazinātu nodokļus un 
nodevas par videi draudzīgu transportu, 
piemēram, dzelzceļa un autobusu 
transportu. Tie arī jāizmanto, lai segtu 
pamatotus dalībvalstu administratīvos 
izdevumus, kas saistīti ar šīs direktīvas 
īstenošanu. Dalībvalstis var arī izmantot 
šos ieņēmumus, lai mazinātu vai pat 
novērstu jebkuras iespējamās problēmas 
attālākajiem reģioniem attiecībā uz pieeju 
un konkurenci, kā arī problēmas, kas, 
īstenojot šo direktīvu, rodas sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistību jomā. 
Dalībvalstīm jāziņo Komisijai par šajā 
sakarā veiktajiem pasākumiem.

Or. en

(Pirmajā lasījuma pieņemtais grozījums Nr. 14)

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir referenta grozījums Nr. 11, bet ar to tiek atkārtoti iekļauta atsauce uz 
pasākumiem, lai izvairītos no mežu izciršanas, un uz finansējumu Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondam (GEEREF). 
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Grozījums Nr. 53
Urszula Krupa

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(20) Noteikumi vairāksolīšanas līdzekļu 
izmantošanai būtu jādara zināmi 
Komisijai.  Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus.  Šai 
direktīvai nebūtu jāietekmē tādu 
turpmāku valsts atbalsta procedūru 
rezultāti, kuras var veikt atbilstīgi Līguma 
87. un 88. pantam.  

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
33.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(33.a) Šī direktīva nevienai dalībvalstij 
neliedz saglabāt vai noteikt citas papildu 
un paralēlas politikas vai pasākumus, kas 
attiecas uz aviācijas nozares kopējo 
ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 18)
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Grozījums Nr. 55
Richard Seeber

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
1. panta 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.c panta 1. un 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Laika posmā no 2011. gada 1. janvāra 
līdz 2012. gada 31. decembrim kopējais 
gaisa kuģa ekspluatantiem piešķiramo 
emisijas kvotu daudzums atbilst 100% no 
aviācijas vēsturisko emisiju summas 
attiecībā uz katru gadu.
2. Laika posmā, kas minēts 11. panta 
2. punktā un sākas 2013. gada 1. janvārī, 
gaisa kuģa ekspluatantiem piešķiramo 
kvotu kopējais daudzums ir vienāds ar 
100% no aviācijas vēsturiskajām emisijām, 
reizinot ar gadu skaitu laika posmā.

2. Laika posmā, kas minēts 11. panta 
2. punktā un sākas 2013. gada 1. janvārī, 
gaisa kuģa ekspluatantiem piešķiramo 
kvotu kopējais daudzums ir vienāds ar 
100% no aviācijas vēsturiskajām emisijām, 
reizinot ar gadu skaitu laika posmā, 
pieskaitot ikgadējo pieaugumu 
5 procentpunkti gadā.

Or. de

Pamatojums

Emisijas kvotu tirdzniecību, iekļaujot aviāciju, saprātīgu apsvērumu dēļ vajadzētu sākt nevis 
emisijas kvotu tirdzniecības otrā perioda pēdējā gadā, bet gan jaunajā periodā, sākot no 
2013. gada, un tādēļ priekšlikuma pirmais punkts ir jāsvītro.

2. punktā pie 100 % kopējā daudzuma vajadzētu ņemt vērā ES aviācijas ikgadējo pieaugumu, 
kurš jau ilgstoši ir bijis vidēji 5 % gadā. Tādējādi 2013. gadā aviācijas rīcībā būtu 105 %, 
2014. gadā – 110 % utt. piešķīrums izaugsmes līdzsvarošanai.

Grozījums Nr. 56
Matthias Groote

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
Article 1 - point 4
Direktīva 2003/87/EK
3.c panta 1. punkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Laika posmā no 2011. gada 1. janvāra 
līdz 2012. gada 31. decembrim kopējais 
gaisa kuģa ekspluatantiem piešķiramo 
emisijas kvotu daudzums atbilst 100% no 
aviācijas vēsturisko emisiju summas 
attiecībā uz katru gadu.

1. Laika posmā no 2011. gada 1. janvāra 
līdz 2012. gada 31. decembrim kopējais 
gaisa kuģa ekspluatantiem piešķiramo 
emisijas kvotu daudzums atbilst 90 % no 
aviācijas vēsturisko emisiju summas 
attiecībā uz katru gadu..

Or. de

(Grozījums Nr. 61 pirmajā lasījumā)

Pamatojums

Parlaments pieņēma šo grozījumu pirmajā lasījumā (grozījums Nr. 61).

Grozījums Nr. 57
Jens Holm

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.c pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Periodam, kas minēts 11. panta 
2. punktā, sākot no 2013. gada 1. janvāra 
un, ja pēc 30. panta 4. punktā minētās 
pārskatīšanas neizdara nekādus 
grozījumus, – katrā nākamajā periodā 
kopējais gaisa kuģu operatoriem 
sadalāmo emisiju kvotu daudzums atbilst 
100 % aviācijas vēsturisko emisiju, 
reizinot ar perioda gadu skaitu.

2. Periodam, kas minēts 11. panta 
2. punktā, sākot no 2013. gada 1. janvāra 
un katrā nākamajā periodā aviācijas 
emisiju kvotu daudzums, ko piešķir katru 
gadu, lineāri samazinās atbilstoši 
vispārējam samazināšanas mērķim, kurš 
attiecas uz emisijām, ko aptver Emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, par aprēķina 
atskaites punktu ņemot 1. punktā noteikto 
ikgadējo vērtību.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 13 un Nr. 61)
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Pamatojums

Pirmajā lasījumā Parlaments pieņēma grozījumu, prasot griestus vispārējam samazinājuma 
mērķim saskaņā ar ETS noteikt attiecībā pret 1990. gadu.

Grozījums Nr. 58
Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.c pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Periodam, kas minēts 11. panta 
2. punktā, sākot no 2013. gada 1. janvāra 
un, ja pēc 30. panta 4. punktā minētās 
pārskatīšanas neizdara nekādus 
grozījumus, – katrā nākamajā periodā 
kopējais gaisa kuģu operatoriem 
sadalāmo emisiju kvotu daudzums atbilst 
100 % aviācijas vēsturisko emisiju, 
reizinot ar perioda gadu skaitu.

2. Periodam, kas minēts 11. panta 
2. punktā, sākot no 2013. gada 1 janvāra un 
katrā nākamajā periodā aviācijas emisiju 
kvotu daudzums, ko piešķir katru gadu, 
lineāri samazinās atbilstoši 30 % 
samazināšanas mērķim, par aprēķina 
atskaites punktu ņemot 1. punktā noteikto 
ikgadējo vērtību.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 13 un Nr. 61)

Pamatojums

Pirmajā lasījumā Parlaments pieņēma grozījumu, prasot griestus vispārējam samazinājuma 
mērķim saskaņā ar ETS noteikt attiecībā pret 1990. gadu. ETS pārskatīšanas priekšlikums 
paredz automātisku griestu samazināšanu līdz -30 % mērķim, kas jānosaka arī aviācijas 
nozarei.

Grozījums Nr. 59
Matthias Groote

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
1. panta 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.c panta 2. punkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Laika posmā, kas minēts 11. panta 
2. punktā un sākas 2013. gada 1. janvārī, 
gaisa kuģa ekspluatantiem piešķiramo 
kvotu kopējais daudzums ir vienāds ar 
100% no aviācijas vēsturiskajām 
emisijām, reizinot ar gadu skaitu laika 
posmā.

2. Sākot no 2013. gada, kvotu daudzums 
lineāri samazinās attiecībā pret 1. punktā 
minēto vērtību. Tas samazinās par lineāro 
koeficientu X % gadā saskaņā ar ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
pārskatu.

Or. de

Pamatojums

Pirmajā lasījumā Parlaments pieņēma grozījumu, ar kuru pēc 2012. gada ievieš kvotu kopējā 
daudzuma pārstrādāšanu saskaņā ar 20 % vai 30 % samazinājumu 2020. gadā. Aviācija  
jāpielīdzina citām nozarēm, un tādēļ tā ir jāsaskaņo ar emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
pārstrādāšanu.

Grozījums Nr. 60
Chris Davies

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.d pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Šīs direktīvas 3.c panta 1. punktā 
minētajā periodā izsola 10 % kvotu. 

1. Šīs direktīvas 3.c panta 1. punktā 
minētajā periodā izsola 100 % kvotu. 

Or. en

Pamatojums

Pamatnostādne izsoļu izmantošanai, lai sadalītu kvotas, ir skaidra: ja izmaksas var pārlikt uz 
patērētājiem un ja nepastāv draudi, ka darījumus var pārņemt konkurenti, izsoles ir 
atbilstošas.  Šajā gadījumā visas izsoļu izmaksas tiks tiešā veidā pārliktas uz pasažieriem, 
kuru ceļojumu dēļ rodas CO2 emisijas, un šie noteikumi vienādā mērā attieksies uz visiem 
gaisa kuģu operatoriem.  Tāpēc nav iemesla izsoles neieviest pie pirmās izdevības. 
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Grozījums Nr. 61
Matthias Groote

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
1. panta 4. punkts 4
Direktīva 2003/87/EK
3.d panta 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. 1. Šīs direktīvas 3.c panta 1. punktā 
minētajā periodā izsola 10 % kvotu.

1. Šīs direktīvas 3.c panta 1. punktā 
minētajā periodā izsola 25 % kvotu.

Or. de

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 74)

Pamatojums

Parlaments pieņēma šo grozījumu pirmajā lasījumā (74. grozījums)

Grozījums Nr. 62
Caroline Lucas, Jens Holm

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.d pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. For subsequent periods, the percentage 
to be auctioned referred to in paragraph 1 
may be increased as part of the general 
review of this Directive.

2. For subsequent periods, all allowances 
shall be auctioned.

Or. en

(Amendments 75 and 87 adopted at first reading)

Justification

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 
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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.

Grozījums Nr. 63
Chris Davies

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.d pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Turpmākiem periodiem 1. punktā 
minēto izsolāmo kvotu procentuālo apjomu 
var palielināt, kad veic vispārējo šīs 
direktīvas pārskatīšanu.

2. Turpmākajam periodam izsolāmo kvotu 
procentuālo apjomu palielina līdz 100 %. 

Or. en

Pamatojums

Pamatnostādne izsoļu izmantošanai, lai sadalītu kvotas, ir skaidra: ja izmaksas var pārlikt uz 
patērētājiem un ja nepastāv draudi, ka darījumus var pārņemt konkurenti, izsoles ir 
atbilstošas.  Šajā gadījumā visas izsoļu izmaksas tiks tiešā veidā pārliktas uz pasažieriem, 
kuru ceļojumu dēļ rodas CO2 emisijas, un šie noteikumi vienādā mērā attieksies uz visiem 
gaisa kuģu operatoriem.  Tāpēc nav iemesla izsoles pilnībā neieviest pie pirmās izdevības. 

Grozījums Nr. 64
Françoise Grossetête

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.d pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Turpmākiem periodiem 1. punktā minēto 2. Turpmākiem periodiem 1. punktā minēto 
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izsolāmo kvotu procentuālo apjomu var 
palielināt, kad veic vispārējo šīs direktīvas 
pārskatīšanu.

izsolāmo kvotu procentuālajam apjomam 
ir jāsedz vismaz administratīvās izmaksas 
un tas nedrīkst pārsniegt 10 % no kvotām.

Or. fr

Pamatojums

Vispārējās direktīvas pārskatīšana ir saistīta ar ETS vispārējo sistēmu, bet tajā netiek ņemtas 
vērā katras nozares īpatnības. Pašlaik nebūtu konsekventi pieņemt noteikumus par tādu izsoļu 
līmeni, kuru definīcija un pat kvalifikācija vēl nav zināma. Būtu jāpagaida vispārējās 
direktīvas nostādnes, un tikai pēc tam jāparedz jebkādi īpašās sistēmas pielāgojumi attiecībā 
uz citu nozaru sistēmu.

Grozījums Nr. 65
Matthias Groote

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
1. panta 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.d panta 2 punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Turpmākiem periodiem 1. punktā minēto 
izsolāmo kvotu procentuālo apjomu var 
palielināt, kad veic vispārējo šīs direktīvas 
pārskatīšanu.

2. Turpmākiem periodiem 1. punktā minēto 
izsolāmo kvotu procentuālo apjomu 
palielina atbilstīgi izsolāmo kvotu 
maksimālajam apjomam citās nozarēs.

Or. de

(Pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 75 un Nr. 87)

Pamatojums

Parlaments pieņēma šo grozījumu pirmajā lasījumā (75. un 87. grozījums).
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Grozījums Nr. 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
1. panta 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.d panta 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Turpmākiem periodiem 1. punktā minēto 
izsolāmo kvotu procentuālo apjomu var 
palielināt, kad veic vispārējo šīs direktīvas 
pārskatīšanu.

2. Turpmākiem periodiem 1. punktā minēto 
izsolāmo kvotu procentuālo apjomu var 
palielināt līdz lielākajai izsolāmo kvotu 
likmei, par kuru ir panākta starptautiska 
vienošanās.

Or. de

Pamatojums

Izsolāmo kvotu skaitu jāpalielina tikai līdz augstākajai likmei, par kuru panākta starptautiska 
vienošanās, lai novērstu konkurences kropļojumus pasaules mērogā.

Grozījums Nr. 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.e. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. For each period referred to in Article 3c, 
each aircraft operator may apply for an 
allocation of allowances that are to be 
allocated free of charge. An application 
may be made by submitting to the 
competent authority in the administering 
Member State verified tonne-kilometre 
data for the aviation activities listed in 
Annex I performed by that aircraft operator 
for the monitoring year. For the purposes 
of this Article, the monitoring year shall be 
the calendar year ending 24 months 
before the start of the period to which it 

1. For the period referred to in Article 
3c(1), each aircraft operator may apply for 
an allocation of allowances that are to be 
allocated free of charge. An application 
may be made by submitting to the 
competent authority in the administering 
Member State verified tonne-kilometre 
data for the aviation activities listed in 
Annex I performed by that aircraft operator 
for the monitoring year. For the purposes 
of this Article, the monitoring year shall be 
in relation to the period referred to in 
Article 3c(1), 2010. Any application shall 
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relates in accordance with Annexes IV 
and V or, in relation to the period referred 
to in Article 3c(1), 2010. Any application 
shall be made at least 21 months before 
the start of the period to which it relates 
or, in relation to the period referred to in 
Article 3c(1), by 31 March 2011.

be made by 31 March 2011.

Or. en

(Amendments 75 and 87 adopted at first reading)

Justification

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.

Grozījums Nr. 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.e pants – 3. punkts – d) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(d) the number of allowances to be 
allocated free of charge in that period by 
subtracting the number of allowances 
referred to in points (b) and (c) from the 
total quantity of allowances decided upon 
under point (a); and

(d) the number of allowances to be 
allocated free of charge in the period
referred to in Article 3c(1) by subtracting 
the number of allowances referred to in 
points (b) and (c) from the total quantity of 
allowances decided upon under point (a); 
and

Or. en
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(Amendments  75 and 87 adopted at first reading)

Justification

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.

Grozījums Nr. 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.f pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Katrā no 3.c panta 2. punktā minētajiem 
periodiem 3 % no sadalāmo kvotu kopējā 
daudzuma atliek īpašā rezervē gaisa kuģu 
operatoriem:

1. Katrā no 3.c panta 2. punktā minētajiem 
periodiem 3 % no sadalāmo kvotu kopējā 
daudzuma atliek īpašā rezervē gaisa kuģu 
operatoriem, kuri sāk veikt I pielikumā 
uzskaitītās aviācijas darbības pēc 
monitoringa gada, par ko ir iesniegti 
tonnkilometru dati saskaņā ar 3.e panta 
1. punktu attiecībā uz 3.c panta 2. punktā 
minēto periodu, un kuru darbības pilnīgi 
vai daļēji neturpina cita gaisa kuģa 
operatora iepriekš veiktas aviācijas 
darbības.

a) kuri sāk veikt I pielikumā uzskaitītās 
aviācijas darbības pēc monitoringa gada, 
par ko ir iesniegti tonnkilometru dati 
saskaņā ar 3.e panta 1. punktu attiecībā uz 
3.c panta 2. punktā minēto periodu; vai
b) kuru tonnkilometru dati gadā 
palielinās vidēji par vairāk nekā 18 % 
laikposmā no monitoringa gada, par ko ir 
iesniegti tonnkilometru dati saskaņā ar 
3.e panta 1. punktu attiecībā uz 3.c panta 
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2. punktā minēto periodu, līdz šā perioda 
otram kalendārajam gadam;
un kuru darbības saskaņā ar 
a) apakšpunktu vai papildu darbības 
saskaņā ar b) apakšpunktu pilnīgi vai 
daļēji neturpina cita gaisa kuģa operatora 
iepriekš veiktas aviācijas darbības.

Or. en

Pamatojums

Noteikums, ko Padome iekļāvusi savā kopējā nostājā, ir neefektīvs no vides viedokļa. Nav 
skaidrs, kurš operators no tiem gūs labumu. Tāpēc mēs ierosinām to svītrot. 

Grozījums Nr. 70
Peter Liese

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 1.a punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1a. Subject to paragraph 3, during each 
period referred to in Article 3c, Member 
States shall allow each aircraft operator to 
use CERs and ERUs from project 
activities. During the period referred to in 
Article 3c(1), aircraft operators may use 
CERs and ERUs, up to 15 % of the 
number of allowances they are required to 
surrender pursuant to Article 12(2a).

1a. Subject to paragraph 3, during each 
period referred to in Article 11(2), Member 
States shall allow each aircraft operator to 
use allowances issued under Chapter III,
CERs and ERUs from project activities up 
to a percentage of the number of 
allowances it is required to surrender 
pursuant to Article 12(2a); this percentage 
being 50 % of the amount of allowances 
that will be auctioned in the relevant 
period.

For subsequent periods, the percentage 
shall be decided in line with the procedure 
for determining the use of CERs and ERUs 
from project activities, as part of the 
review of this Directive and taking into 
consideration the development of the 
international climate change regime.

For subsequent periods, the percentage 
shall be decided in line with the procedure 
for determining the use of CERs and ERUs 
from project activities, as part of the 
review of this Directive and taking into 
consideration the development of the 
international climate change regime.

The Commission shall publish this The Commission shall publish this 
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percentage at least six months before the 
start of each period referred to in Article 
3c.";

percentage at least six months before the 
start of each period referred to in Article 
11(2).

Or. en

Justification

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.

Grozījums Nr. 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
1. panta 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a panta 1. a punkta 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums Nr.

"(1a) Ievērojot šā panta 3. punktu, katrā 
3.c pantā minētajā periodā dalībvalstis 
katram gaisa kuģa operatoram ļauj 
izmantot SES un ESV no projekta 
darbībām. Periodā, kas minēts 3.c panta 
1. punktā, gaisa kuģu operatori var 
izmantot SES un ESV līdz 15 % no tā 
kvotu skaita, kas tiem ir jānodod saskaņā ar 
12. panta 2.a punktu.

„(1a) Ievērojot šā panta 3. punktu, katrā 
3.c pantā minētajā periodā dalībvalstis 
katram gaisa kuģa operatoram ļauj 
izmantot SES un ESV no projekta 
darbībām. Periodā, kas minēts 3.c panta 
1. punktā, gaisa kuģu operatori var 
izmantot SES un ESV līdz 50 % no tā 
kvotu skaita, kas tiem ir jānodod saskaņā ar 
12. panta 2.a punktu.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu aviācijas ietekmi uz klimatu, ievērojami jāpaaugstina SES un ESV izmantošanas 
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procentu likme, efektīvi uzlabojot pasaules klimata situāciju.

Grozījums Nr. 72
Matthias Groote

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
1. panta 10. punkts
Direktīva 2003/87/EK
12. panta 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Kamēr nav Kopienas pasākumu, ar 
kuriem veicina slāpekļa oksīdu izplūdes 
samazināšanu no gaisa kuģiem, kas veic 
kādu no I pielikumā uzskaitītajām 
aviācijas darbībām, un ar kuriem 
nodrošina tieši tādu pašu vides 
aizsardzības līmeni kā šī direktīva, tad 
2.a punkta nozīmē un atkāpjoties no 
3.a panta oglekļa dioksīda daudzums, 
kuru gaisa kuģa operators, pamatojoties 
nevis uz aviācijas kvotu, bet cita veida 
kvotu vai SES vai ESV atļaujām, var 
emitēt, ir jādala ar ietekmes koeficientu 2.

Or. de

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 41)

Pamatojums

Parlaments pieņēma šo grozījumu pirmajā lasījumā (41. grozījums).

Grozījums Nr. 73
Urszula Krupa

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
16. pants – 2.a punkts (jauns)
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a gadījumā, ja šāda saraksta 
publicēšana, norādot gaisa kuģu 
operatorus, kas neievēro attiecīgās 
prasības, atklāj acīmredzamu situāciju, 
kurā tiek diskriminēti gaisa kuģu 
operatori, kas ievēro minētās prasības, 
dalībvalstis un Komisija veic koriģējošus 
pasākumus, lai šādu diskrimināciju 
novērstu, pirms panta 5. punkta 
apsvēršanas.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Urszula Krupa

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 16. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
19. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

„Regula par standartizētu un drošu 
reģistru sistēmu nodrošina, ka gaisa kuģu 
operatoru nodotās kvotas, SES un ESV uz 
dalībvalstu norakstīšanas kontiem Kioto 
Protokola pirmajam saistību periodam 
pārskaita vienīgi tādā apjomā, ciktāl 
minētās kvotas, SES un ESV atbilst 
emisijām, kuras ir iekļautas dalībvalsts 
valsts saraksta attiecīgā perioda 
kopsummā.”

„Regula ļauj gaisa kuģu operatoriem 
pieprasīt savai reģistra administrācijai
apmainīt saskaņā ar II nodaļu izsniegtu 
emisijas kvotu pret emisijas kvotu, kas 
atbilst saskaņā ar III nodaļu izsniegtai 
kvotai. Administrācijas šādu apmaiņu 
izdara pēc pieprasījuma.”

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
1.panta 18. punkts
Direktīva 2003/87/EK
25.a panta 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Ja trešo valstu gaisa satiksmes 
operatori, kuri sniedz gaisa satiksmes 
pakalpojumus noteiktā ģeogrāfiskā 
reģionā, nav iesaistīti Eiropas sistēmā, pie 
salīdzināmām lidojumu kvotām šajā 
sistēmā neiesaista arī Eiropas Savienības 
gaisa satiksmes operatorus, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un 
atbalstītu starptautisku risinājumu cīņā 
pret gaisa satiksmes radīto emisiju.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Parlamenta un Padomes kopējo nostāju nepieļaut konkurences kropļojumu 
veidošanos starp Eiropas un trešo valstu aviosabiedrībām, attiecībā uz trešām valstīm ir 
vajadzīgs šis nepārprotamais noteikums.

Grozījums Nr. 76
Peter Liese

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 
… * izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai šīs 
direktīvas prasības izpildītu 6 mēnešu 
laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas. Dalībvalstis par to tūlīt informē 
Komisiju.

* OV: lūdzu ievietot datumu – 18 mēneši pēc šīs 
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direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamība steidzami risināt ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumus kļūst arvien 
skaidrāka, kā, piemēram, norādīts PINK ziņojumos. Tāpēc pārejas laikam jābūt pēc iespējas 
īsākam.

Grozījums Nr. 77
Richard Seeber

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
I pielikuma 1. punkta b)apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikuma 2. punkta jauna daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2012. gadā par aviācijas darbībām uzskata 
visus lidojumus uz lidlauku vai no lidlauka, 
kas atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, uz 
kuru attiecas Līgums.

2013. gadā par aviācijas darbībām uzskata 
visus lidojumus uz lidlauku vai no lidlauka, 
kas atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, uz 
kuru attiecas Līgums.

Or. de

Pamatojums

Emisijas kvotu tirdzniecību, iekļaujot tajā aviāciju, saprātīgu apsvērumu dēļ vajadzētu sākt 
nevis otrā ETS perioda pēdējā gadā, bet gan jaunajā periodā, sākot ar 2013. gadu..

Grozījums Nr. 78
Matthias Groote

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
I pielikuma 1. punkta b) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikuma 2. punkta jauna daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2012. gadā par aviācijas darbībām uzskata
visus lidojumus uz lidlauku vai no

No 2011. gada 1. janvāra aviācijas
darbībās iekļauj visus lidojumus uz lidostu
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lidlauka, kas atrodas tādas dalībvalsts 
teritorijā, uz kuru attiecas Līgums.

vai no lidostas, kas atrodas tādas 
dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas 
Līgums, ņemot vērā īpašo situāciju 
lidojumiem starp visattālākajiem 
reģioniem un kontinentālo Eiropu.

Or. de

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 78. grozījums)

Pamatojums

Parlaments pieņēma šo grozījumu pirmajā lasījumā (78. grozījums).

Grozījums Nr. 79
John Bowis

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts – c) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts – tabula – jauna kategorija – a) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) lidojumi, ko veic vienīgi valstu, kuras 
nav Eiropas Savienības dalībvalstis, 
valdošo monarhu un viņu tuvāko radinieku,
valstu vadītāju, valdību vadītāju un 
valdību ministru pārvadāšanai oficiālos 
komandējumos, ja tas ir pamatots ar 
atbilstīgu statusa norādi lidojumu plānā;

a) lidojumi, ko veic vienīgi valstu, kuras 
nav Eiropas Savienības dalībvalstis, 
valdošo monarhu un viņu tuvāko radinieku 
un valstu vadītāju pārvadāšanai oficiālos 
komandējumos, ja tas ir pamatots ar 
atbilstīgu statusa norādi lidojumu plānā;

Or. en

Pamatojums

Valsts sektoram, jo īpaši valdībām, ir jāsniedz pozitīvs piemērs. Svītrotais teksts būtu pilnīgi 
pretrunā daudzu valdību politikai un tam, ko vēlas redzēt sabiedrība.
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Grozījums Nr. 80
Holger Krahmer

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts – c) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts – tabula – jauna kategorija – h.a) apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

h.a) lidojumi, ko veic ar gaisa kuģiem, 
kuru sertificētā maksimālā pacelšanās 
masa ir mazāka par 20 000 kg vai kuri 
sertificēti mazāk nekā divdesmit pasažieru 
vietu maksimālai konfigurācijai, ar 
nosacījumu, ka šo gaisa kuģu 
operatoriem piemēro pasākumus, ar 
kuriem panāks līdzvērtīgu ieguldījumu 
emisiju samazināšanā (vai kopējo emisiju 
samazināšanas mērķu sasniegšanā).

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 63)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir no jauna ieviest saturu, ko paredzēja grozījums Nr. 63, kuru Parlaments 
pieņēma pirmajā lasījumā 2007. gada 13. novembrī, vienlaikus nodrošināt atbilstību 
galvenajai ETS pārskatīšanai, lai mazajiem gaisa kuģiem piemērotu alternatīvus vienkāršotus 
pasākumus, kuriem ir vismaz tāda pati ietekme uz vidi kā ETS.

Grozījums Nr. 81
Edite Estrela

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts – c) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts – tabula – jauna kategorija – i.a) apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

i.a) lidojumi starp teritorijām ārpus ES, 
kuros paredzēta apstāšanās attālākos 
reģionos, kas definēti Līguma 299. panta 



PE406.000v01-00 28/30 AM\722693LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

2. punktā;

Or. en

Pamatojums

Lidostās tādos attālākos reģionos kā Azoru salas ir ievērojama pastāvošā un potenciālā 
satiksme starp teritorijām, kas ir ārpus ES. 

Šai satiksmei var būt ārkārtīgi liela nozīme vietējai ekonomikai, jo īpaši tādiem esošajiem 
maršrutiem kā Ammāna/Barbadosa caur Santamariju Azoru salās vai tādiem potenciālajiem 
maršrutiem kā paredzētais maršruts Sal (Kaboverde)/Bostona (EUA) caur Azoru salām. 

Šis grozījums uzlabo kopējās nostājas teksta daļu, kas nebija iekļauts priekšlikumā, kuru 
iesniedza pirmajā lasījumā, jo Komisijas ietekmes novērtējumā (SEC(2006)1684) nebija 
ņemta vērā satiksme trīs valstu attālākos reģionos.

Grozījums Nr. 82
John Bowis

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts – c) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts – tabula – jauna kategorija – j) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

j) lidojumi, kuri nav lidojumi, ko veic 
vienīgi ES dalībvalstu valdošo monarhu un 
viņu tuvāko radinieku, valstu vadītāju, 
valdību vadītāju un valdību ministru 
pārvadāšanai oficiālos komandējumos, un 
kurus veic komerciāls gaisa transporta 
operators, kas trijos secīgos četru mēnešu 
periodos veic mazāk par 243 lidojumiem 
periodā, un uz kuriem attiektos šī darbība, 
ja nebūtu šā punkta;

j) lidojumi, kuri nav lidojumi, ko veic 
vienīgi ES dalībvalstu valdošo monarhu un 
viņu tuvāko radinieku un valstu vadītāju 
pārvadāšanai oficiālos komandējumos, un 
kurus veic komerciāls gaisa transporta 
operators, kas trijos secīgos četru mēnešu 
periodos veic mazāk par 243 lidojumiem 
periodā, un uz kuriem attiektos šī darbība, 
ja nebūtu šā punkta;

Or. en

Pamatojums

Valsts sektoram, jo īpaši valdībām, ir jāsniedz pozitīvs piemērs. Svītrotais teksts būtu pilnīgi 
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pretrunā daudzu valdību politikai un tam, ko sabiedrība vēlas redzēt.

Grozījums Nr. 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Padomes kopējā nostāja - grozījuma akts
I pielikuma 1. punkta c) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikuma 2. punkts, tabula – jauna kategorija – j a) punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

j a) lidojumi no trešām valstīm uz ES vai 
no ES uz trešām valstīm, ja uz trešām 
valstīm neattiecas ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas vai līdzvērtīgas 
sistēmas noteikumi saskaņā ar 25.a pantu.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 25.a panta 3. (jaunās) daļas pamatojumu.

Grozījums Nr. 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Padomes kopējā nostāja – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 2. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
IV pielikums – B daļa – B punkts – ceturtā daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai aprēķinātu kravas masu: Lai aprēķinātu kravas masu:
– pasažieru skaits ir personu skaits gaisa 
kuģī, no kā atņemts apkalpes locekļu 
skaits;

– pasažieru skaits ir personu skaits gaisa 
kuģī, no kā atņemts apkalpes locekļu 
skaits;

– gaisa kuģa operators var izvēlēties 
izmantot vai nu pasažieru un reģistrētās 
bagāžas faktisko masu, vai standartmasu, 

– gaisa kuģa operators var izvēlēties 
izmantot vai nu pasažieru un reģistrētās 
bagāžas faktisko masu, vai standartmasu, 
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kas uzrādīta masas un līdzsvara 
dokumentācijā attiecīgajiem lidojumiem, 
vai arī standarta vērtību — 110 kg vienam 
pasažierim un viņa reģistrētajai bagāžai.

kas uzrādīta masas un līdzsvara 
dokumentācijā attiecīgajiem lidojumiem, 
vai arī standarta vērtību — 100 kg vienam 
pasažierim un viņa reģistrētajai bagāžai.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atjaunot Komisijas priekšlikumu un Parlamenta nostāju pirmajā 
lasījumā, ko Padome ir grozījusi.
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