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Būtinybė riboti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, siekiant sumažinti klimato kaitą, 
buvo labai įspūdingai įvardyta naujausiuose Tarptautinės klimato kaitos grupės pranešimuose. 
Be to, Pasaulio banko vyriausiasis ekonomistas seras Nicholas Sternas pranešime Didžiosios 
Britanijos vyriausybei pabrėžė, kad „mūsų veiksmai artimiausiais dešimtmečiais gali būti 
rimtų ekonominės ir socialinės veiklos sutrikimų šį ir kitą šimtmetį priežastimi, ir šie 
sutrikimai gali įgyti tokį pat mastą kaip 20 amžiaus pirmosios pusės krizės, susijusios su 
didžiaisiais karais ir ekonominiu nuosmukiu“ (Sterno ataskaita, p. 572).

2007 m. kovo 8−9 d. įvykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime buvo priimta gan 
ambicinga šios srities strategija. Įgyvendinant tarptautinį susitarimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją Europos Sąjungoje ir kitose pramoninėse valstybėse iki 2020 m., 
palyginti su 1990 m., reikėtų sumažinti 30 proc.

Lieka tik stebėtis, kad Komisijos pasiūlymas dėl aviacijos įtraukimo į prekybos išmetamųjų 
teršalų leidimais sistemą – vienintelis teisinis pasiūlymas dėl klimato kaitos mažinimo. Šiuo 
metu jį nagrinėja Europos institucijos pagal bendro sprendimo procedūrą.

Nuo to, koks bus Europos Parlamento ir kitų institucijų požiūris į šį pasiūlymą, priklausys šios 
srities politikos ateitis.

Tačiau kaip elgiasi Europos Sąjunga, kai reikia priimti konkrečius teisės aktus?

Ar pavyksta rasti protingą būdą, kaip sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
kiekį, nepakenkiant Europos pramonės konkurencingumui?

Koks bus mūsų signalas trečiosioms šalims?

Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio didėjimas aviacijos sektoriuje − 
milžiniškas. Palyginti su 1990 m., išmetamų dujų kiekis jau dabar yra maždaug 100 proc. 
didesnis.1 Tai visiškai neatitinka Kioto protokolo tikslo po 2012 m. šį kiekį sumažinti 8 proc. 
arba Europos Sąjungos tikslo jį sumažinti 30 proc. Yra prieštaraujančiųjų, kurie sako, kad 
aviacijoje išmetama „tik“ apie 3 proc. viso šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio,2 o 
aviacijos sektoriaus dalis bendrojoje pridėtinėje vertėje sudaro 0,6 proc. 3 Niekas nesiginčija, 
kad toks skaičius – nereikšmingas.
Visos ES institucijos pripažino, kad šią problemą reikia spręsti ir kad prekyba išmetamųjų 
teršalų leidimais – naudinga priemonė, jei ji deramai parengta ir suderinta su kitomis 
priemonėmis.

Komisijos pasiūlymo palyginimas su ankstesnėmis Europos Sąjungos pozicijomis

Pranešėjo nuomone, jis savo pasiūlymą privalo pagrįsti ankstesnėmis Europos Parlamento 
  

1 Šis skaičius gautas iš visiems gerai žinomo, pripažinto skaičiaus − 86 proc. (1990−2004 m.), pridėjus skaičių, 
apskaičiuotą remiantis vidutiniu padidėjimu 2003 ir 2004 m. (7,5 proc. per metus) (žr. 2006 m. sausio mėn. EEE 
Techninį pranešimą, 2007 m. lapkričio mėn. Eurostato naujienų biuletenį (News Release)).
2 Žr. COM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 2005/37: Oro transporto sektorius Europos Sąjungoje.
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pozicijomis šioje srityje. Pagrindinis dokumentas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, neabejotinai 
yra 2006 m. liepos mėn. Europos Parlamento rezoliucija (Lucas pranešimas). Šiam 
dokumentui buvo pritarta daugiau nei 80 proc. balsų dauguma (439 balsai „už“, 74 – „prieš“). 
Kita vertus, reikėtų atkreipti dėmesį ir į kitus dokumentus, pvz., į 2006 m. gruodžio mėn. 
Morgano pranešimą bei į 2007 m. vasario mėn. rezoliuciją dėl klimato kaitos.

Pranešėjo nuomone, pagrindinis 2006 m. liepos mėn. rezoliucijos punktas – „politikos 
priemonės turėtų būti pasirinktos taip, kad kuo labiau sumažėtų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisija, o konkurencijos, vykstančios tarp Europos vežėjų ir ne Europos Sąjungoje 
įsikūrusių vežėjų, iškraipymai būtų kuo mažesni, taip pat kad sumažėtų nesąžininga 
konkurencija tarp ES oro ir kito transporto sektorių“ (žr. Parlamento rezoliucijos 2 punktą).

Dabartinę prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą smarkiai kritikuoja beveik visi 
suinteresuoti subjektai. Labai svarbu šią sistemą peržiūrėti ir, kai į ją bus integruojamas 
aviacijos sektorius, ištaisyti tam tikras stambias klaidas.

Paskirstymo metodas

Vienas iš esminių dabartinės prekybos išmetamųjų dujų leidimais sistemos trūkumų tas, kad 
šiuo metu nėra suderinto jų paskirstymo metodo. Dabartinis daugelio valstybių narių ir 
Europos Komisijos ginčas dėl nacionalinių paskirstymo planų rodo, kad kriterijai nėra 
pakankamai aiškūs. Dėl visiškai skirtingų paskirstymo metodų, taikomų įvairiose valstybėse 
narėse, iškraipoma konkurencija ir beveik visos valstybės narės yra paskirsčiusios per daug 
leidimų. Komisija, atsiliepdama į šią griežtą kritiką, pasiūlė aviacijos sektoriaus atveju taikyti 
suderintą paskirstymo metodą. To taip pat reikia, norint įgyvendinti ICAO nustatytas 
taisykles. Komisijos pasiūlyme numatoma derinti atskaitos kiekį ir aukcionus, pirmuoju 
laikotarpiu (2011−2012 m.) didžiąją dalį leidimų paskirstant pagal atskaitos kiekį ir tik 3 proc. 
paskirstant per aukcionus. Europos Parlamentas 2006 m. liepos mėn. rezoliucijoje prašė 
visiškai pereiti prie aukcionų. Kita vertus, jis jau yra pateikęs tam tikrus pagrindinius 
atsarginės strategijos elementus, taigi kompromisas tarp 2006 m. liepos mėn. išdėstytos 
Parlamento pozicijos ir Komisijos pasiūlymo, atrodo, yra įmanomas. Tačiau tiek Komitetas, 
tiek visas Parlamentas turi nuspręsti, pirma, koks atskaitos kiekis bus taikomas, antra, kuri 
dalis galėtų būti paskirstoma aukciono būdu.

Pinigų, gautų aukcionuose, naudojimas

Labai svarbus klausimas, ypač kalbant apie visuomenės paramos šiai sistemai užtikrinimą, − 
kaip turėtų būti naudojami aukcionuose gauti pinigai. Komisijos pasiūlyme numatyta, kad šie 
pinigai naudojami tik šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą mažinančioms priemonėms 
arba prisitaikymui prie klimato kaitos. Lukas pranešime Aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetas šiuos pinigus pasiūlė naudoti aplinką tausojančių 
transporto sistemų sąnaudoms mažinti. Reikėtų pažymėti, kad, pvz., geležinkelio bendrovės 
jau yra įtrauktos į prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą ir per elektros mokesčius 
sumoka dideles pinigų sumas. Dauguma valstybių narių įvedė įvairių mokesčių ir nustatė kitų 
priemonių, kurios yra našta aplinką tausojančioms transporto sistemoms, pvz., autobusams. 
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2007 m. vasario mėn. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl klimato kaitos prašoma 
aukcionuose gautus pinigus naudoti kitiems sunkumams mažinti, kad būtų galima išvengti 
bendros piliečiams tenkančios naštos didinimo. Pranešėjas nori pateikti pasiūlymą 
vadovaudamasis šiomis nuostatomis.

Taikymo sritis ir pradžios data

Po ilgos, akivaizdžiai prieštaringos diskusijos Europos Komisija pasiūlė nuo 2011 m. sausio 1 
d. įtraukti visus ES vidaus skrydžius. Kiti skrydžiai iš ES oro uostų arba į juos, pvz., 
Londonas–Niujorkas arba Paryžius–Stambulas, turėtų būti įtraukiami tik 2012 m. Europos 
Parlamentas prašė nuo pat pradžių, jau per pirmąjį etapą, įtraukti visus skrydžius iš Europos 
Sąjungos ir į ją. Turėtume kaip galima greičiau pradėti taikyti visą pasaulį apimančią sistemą, 
ir būtina ištirti, ar būtų galima nuo pat pradžios į šią sistemą įtraukti kai kurias kaimynines 
valstybes, pvz., Norvegiją ir Šveicariją.
Komitetas ir Parlamentas turi atsakyti į klausimą, kada turėtų pradėti veikti sistema. Kai kurie 
suinteresuoti subjektai prieštarauja, sakydami, kad sistema turėtų pradėti veikti tik 2013 m., 
kai prasidės antrasis Kioto protokolo įsipareigojimų vykdymo laikotarpis. Dėl praktinių 
priežasčių sistema galėtų pradėti veikti anksčiausiai 2010 m.

Apribojimai

Europos Komisija siūlo nustatyti viršutinę ribą, remiantis 100 proc. išmetamųjų teršalų 
vidurkiu 2004−2006 m. Parlamentas rezoliucijoje prašė nustatyti „griežtus apribojimus“ ir 
paminėjo, kad viršutinė riba turėtų būti nustatoma vadovaujantis Kioto protokolo tikslais. Kai 
kurie suinteresuoti subjektai aiškina, kad Parlamento pozicija reiškia raginimą sumažinti 
išmetamųjų dujų kiekį, palyginti su 1990 m., 8 proc. Tai faktiškai reikštų, kad išmetamųjų 
dujų kiekį reikėtų sumažinti daugiau nei 50 proc., palyginti su 2004−2006 m. išmetamųjų 
dujų kiekio vidurkiu, nes išmetamųjų dujų kiekis nuo 1990 m. iki 2004−2006 m. padidėjo 
apie 100 proc. Pranešėjas nemano, kad tokios ambicingos viršutinės ribos būtų realistiškos, 
tačiau yra prieštaraujančiųjų, kurie sako, kad apribojimas, kuris būtų griežtesnis už 100 proc. 
augimo nuo 1990 m. rodiklį, reikalingas, norint užtikrinti sistemos patikimumą ir sąžiningumą 
kitų sektorių atžvilgiu.

Reikalingos labai aktyvios diskusijos dėl to, kuri viršutinė riba yra tinkamesnė.

Atvira ar uždara sistema

Komisija mano, kad nereikalinga atskira aviacijos veiklos sistema, ir siūlo visą aviaciją 
įtraukti į dabartinę ES prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą (ES PTS), netaikant 
esminių apribojimų. Tai prieštarauja Europos Parlamento pozicijai, pareikštai 2006 m. liepos 
mėn. Joje siūloma įdiegti atskirą aviacijos veiklos sistemą. Kita vertus, Parlamentas jau 
numatė atsarginę poziciją. Jis „siūlo taikyti specialias sąlygas (jei aviacija pagaliau būtų 
integruota į ES PTS), kurios užtikrintų, kad rinka nebūtų tiek iškreipta, kad pakenktų mažiau 
apsaugotiems sektoriams: riboti rinkoje perkamų teršalų išmetimo leidimų skaičių bei 
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įtvirtinti reikalavimą, kad, prieš perkant leidimus, būtų privaloma tam tikra dalimi sumažinti 
teršalų išmetimą“ (žr. Parlamento rezoliucijos 28 punktą).

Taikyti ar netaikyti koeficientą

Komisija po vidaus diskusijų pateikė pasiūlymą neįvesti aviacijos sektoriuje teršalų emisijos 
koeficiento. Įvesti tokį koeficientą reikalavo daugelis suinteresuotų subjektų, kad būtų 
atsižvelgta į tai, jog šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos aviacijos sektoriuje poveikis 
yra daug didesnis nei vien CO2 atveju. Parlamentas rezoliucijoje paprašė, kad visas aviacijos 
poveikio klimatui klausimas būtų nagrinėjamas atsižvelgiant į prekybos išmetamųjų teršalų 
leidimais sistemą.

Reikia ištirti, ar dabartinis mokslas pateikia aiškius atsakymus dėl viso klimato poveikio ir ar 
dera šį poveikį nagrinėti, atsižvelgiant į PTS, ar labiau tinka kitos priemonės.

Papildomos priemonės

Iš 2006 m. liepos mėn. Europos Parlamento rezoliucijos matyti, kad prekyba išmetamųjų 
teršalų leidimais nėra vienintelis šios problemos sprendimo būdas. Svarbi papildoma 
priemonė, kuri nepakeis prekybos išmetamųjų teršalų leidimais, bet bus kartu įgyvendinama 
su šia priemone, – tai geresnis eismo valdymas. Komisija ir Parlamentas yra kelis kartus dėl to 
kreipęsi. Reikia ištirti, kaip būtų galima paskatinti valstybes nares kiek galima greičiau 
išspręsti šiuos klausimus.

Išimtys vyriausybiniams skrydžiams

Politiškai labai svarbi Komisijos pasiūlyta išimtis vyriausybiniams skrydžiams. Kadangi 
viešasis sektorius, o ypač politikai, turi rodyti pavyzdį, išimtys vyriausybiniams skrydžiams 
sukėlė pagrįstą visuomenės protestą. Pranešėjas mano, kad šią nukrypti leidžiančią nuostatą 
derėtų panaikinti.


