
DT\662243LV.doc PE 388.333v01-00

LV                   Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

12.4.2007

DARBA DOKUMENTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza 

Direktīvu 2003/87/EK tā, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Peter Liese



PE 388.333v01-00 2/6 DT\662243LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums



DT\662243LV.doc 3/6 PE 388.333v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Nesenajos ziņojumos, ko iesniedza starpvaldību ekspertu grupa klimata pārmaiņu jautājumos 
(IPCC), īpaši uzsvērta steidzamība ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai mazinātu 
klimata pārmaiņas. Turklāt bijušais Pasaules Bankas galvenais ekonomists Nicholas Stern
savā ziņojumā Lielbritānijas valdībai uzsvēra, ka „mūsu darbības nākamo gadu desmitu laikā 
varētu nopietni apdraudēt ekonomisko un sociālo darbību vēlāk šajā un nākamajā gadsimtā
aptuveni tādā apmērā, kas saistīts ar lieliem kariem un ekonomisko depresiju 20. gadsimta 
pirmajā pusē” (N. Stern ziņojums, 572. lpp.).

Eiropadome 2007. gada 8.–9. marta sanāksmē pieņēma samērā mērķtiecīgu stratēģiju šajā 
jomā. Saskaņā ar starptautisku vienošanos 2020. gadā Eiropas Savienībā un citās rūpnieciski 
attīstītās valstīs siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina par 30 % salīdzinājumā ar 
1990. gadu.

Pārsteidzoši, ka Komisijas priekšlikums par aviācijas iekļaušanu sistēmā emisijas kvotu 
tirdzniecībai ir vienīgais juridiskais priekšlikums par klimata pārmaiņu mazināšanu, kas 
šobrīd tiek izskatīts Eiropas iestādēs saskaņā ar koplēmumu.

Veids, kādā Eiropas Parlaments un citas iestādes izskatīs šo priekšlikumu, būs noteicošais 
turpmākajai politikai šajā jomā.

Cik nopietna ir Eiropas Savienības attieksme, ja runa ir par konkrētiem tiesību aktiem?

Vai mēs spējam rast saprātīgu veidu siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai, tajā pašā laikā 
neapdraudot Eiropas rūpniecības konkurētspēju?

Kādu mājienu mēs dodam trešām pusēm?

Siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugums aviācijas sektorā ir milzīgs. Salīdzinot ar 1990. gadu, 
jau patlaban emisiju līmenis ir palielinājies aptuveni par 100 %.1 Tas ir pretstatā Kioto 
Protokola mērķim samazināt emisijas par 8 % un Eiropas Savienības mērķim – par 30 % laikā 
pēc 2012. gada. Daži iebilst, ka aviācijas daļa no kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām ir 
aptuveni „tikai” 3 %2, bet GVA aviācijas sektora daļa ir 0,6 %.3 Tomēr visi piekritīs, ka tas 
nav pietiekami.

Visas ES iestādes atzīst, ka šī problēma jārisina un emisiju tirdzniecība ir noderīgs 
instruments, ja tas ir pienācīgi izstrādāts un apvienots ar citiem pasākumiem.

Komisijas priekšlikums salīdzinājumā ar iepriekšējām ES nostājām

Referents uzskata par pienākumu pamatot savu priekšlikumu ar iepriekšējām Eiropas 
Parlamenta nostājām šajā jomā. Galvenais aplūkojamais dokuments noteikti ir Eiropas 
Parlamenta 2006. gada jūlija rezolūcija (T. Lucas ziņojums), ko atbalstīja vairāk nekā 80 % 

  
1 Šo skaitli veido labi zināmi un droši 86 % (1990.–2004. gads) plus vidējais pieaugums 2003./2004. gadā (7,5 % 
gadā) (skatīt Eiropas Vides aģentūras (EVA) tehnisko ziņojumu 6/2006; Eurostat Ziņu apskats Nr. 11/2007).
2 Skatīt COM(2005) 459.
3 Eurostat, statistikas apkopojums 37/2005: Gaisa transporta sektors Eiropas Savienībā.



PE 388.333v01-00 4/6 DT\662243LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

vairākums (439 balsis par, 74 balsis pret). No otras puses, jāapskata arī citi dokumenti, 
piemēram, 2006. gada decembra E. Morgan ziņojums un 2007. gada februāra rezolūcija par 
klimata pārmaiņām.

Referents uzskata, ka galvenais 2006. gada jūlija rezolūcijas punkts ir, ka „šie politikas 
instrumenti jāizvēlas tā, lai maksimāli samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, tajā pašā 
laikā veicinot konkurenci starp gaisa pārvadātājiem Eiropā un valstīs, kas neietilpst ES 
sastāvā, un mazinot negodīgo konkurenci starp gaisa transporta sektoriem un citiem transporta 
sektoriem ES” (skatīt Parlamenta rezolūcijas 2. punktu).

Pašreizējo sistēmu emisijas kvotu tirdzniecībai nopietni kritizē gandrīz visas ieinteresētās
personas. Ir ļoti svarīgi pārstrādāt šo sistēmu un labot dažas būtiskas kļūdas, iekļaujot 
aviāciju.

Kvotu piešķiršanas metode

Viens no būtiskākajiem pašreizējās sistēmas emisijas kvotu tirdzniecībai trūkumiem ir tas, ka 
nav saskaņotas kvotu piešķiršanas metodes. Pašreizējās diskusijas starp vairākām dalībvalstīm 
un Eiropas Komisiju par valstu kvotu piešķiršanas plāniem liecina, ka attiecīgie kritēriji nav 
pietiekami skaidri. Pilnīgi atšķirīgas metodes kvotu piešķiršanai no vienas dalībvalsts citai 
dalībvalstij traucēja konkurencei, un gandrīz visas dalībvalstis kvotas piešķīrušas pārmērīgi. 
Komisija atbildēja uz šo būtisko kritiku, ierosinot saskaņotu kvotu piešķiršanas metodi
attiecībā uz aviāciju. Tas vajadzīgs arī tādēļ, lai atbilstu Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas (ICAO) starptautiskajiem noteikumiem. Komisijas priekšlikums paredz apvienot 
salīdzinošās novērtēšanas rādītājus un vairāksolīšanu ar skaidru sertifikātu vairākumu, ko 
izsniedz saskaņā ar salīdzinošās novērtēšanas rādītājiem, un tikai aptuveni 3 %, ko piešķir 
vairāksolīšanā pirmajā periodā (2011.–2012. gadā). Savā 2006. gada jūlija rezolūcijā Eiropas
Parlaments lūdz ieviest pilnīgu vairāksolīšanu. No otras puses, tas jau ir iepazīstinājis ar 
dažiem galvenajiem alternatīvas stratēģijas elementiem, lai būtu iespējams kompromiss starp 
Parlamenta 2006. gada jūlija nostāju un attiecīgo Komisijas priekšlikumu. Taču gan 
Komitejai, gan visam Parlamentam jālemj par to, pirmkārt, kādi salīdzinošās novērtēšanas 
rādītāji tiks izmantoti, un, otrkārt, cik lielā mērā ieviešama vairāksolīšana.

Vairāksolīšanā iegūtās naudas izmantošana

Ļoti svarīgs jautājums, sevišķi par valsts atbalstu sistēmai, būs, kā izmantot naudu, kas iegūta 
vairāksolīšanā. Komisijas priekšlikums paredz, ka naudas izmantošana tiek ierobežota 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumiem vai pielāgošanai klimata 
pārmaiņām. ENVI komiteja T. Lucas ziņojumā ierosina šo naudu izmantot, lai mazinātu videi 
draudzīgu transporta sistēmu izmaksas. Jāpiemin, ka, piemēram, dzelzceļa uzņēmumi jau 
ietilpst emisiju tirdzniecībā un maksā lielas naudas summas par elektrības izmantošanu. 
Vairums dalībvalstu noteikušas maksas, nodokļus un citus pasākumus, kas ir slogs videi 
draudzīgām transporta sistēmām, piemēram, autobusiem. Savā 2007. gada februāra rezolūcijā 
par klimata pārmaiņām Parlaments aicina naudu, kas iegūta vairāksolīšanā, izmantot citu 
slogu mazināšanai, lai nepalielinātos kopējais pilsoņu slogs. Referents plāno izstrādāt 
priekšlikumu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.
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Darbības joma un sākums

Pēc ilgām un acīmredzami strīdīgām diskusijām Eiropas Komisija ierosināja iekļaut visus ES 
iekšējos lidojumus, sākot ar 2011. gada 1. janvāri. Citi ES lidostu izejošie un ienākošie
lidojumi, piemēram, Londona–Ņujorka vai Parīze–Stambula, būtu jāiekļauj tikai 2012. gadā. 
Pirmkārt, Eiropas Parlaments aicināja no paša sākuma iekļaut visus izejošos un ienākošos 
lidojumus. Cik drīz vien iespējams mums būtu jāuzsāk darbs pie vispasaules sistēmas un 
jāizvērtē, vai dažas kaimiņvalstis, piemēram, Norvēģija un Šveice, var tikt iekļautas šajā 
sistēmā jau no paša sākuma.

Komitejai un Parlamentam jāsniedz atbilde uz jautājumu, kad šī sistēma varētu sākt darboties.
Dažas ieinteresētās personas iebilst, apgalvodamas, ka šai sistēmai vajadzētu sākt darboties 
tikai 2013. gadā, kad sāksies otrais Kioto Protokola saistību periods. Praktisku iemeslu dēļ 
drīzākais iespējamais sākums ir 2010. gads.

Limits

Eiropas Komisija ierosina limitu, kura pamatā ir 100 % no vidējām emisijām laikā no 
2004. līdz 2006. gadam. Savā rezolūcijā Parlaments aicināja ieviest „precīzu limitu” un 
minēja, ka limitam jābūt veidotam atbilstoši Kioto Protokola mērķim. Dažas ieinteresētās 
personas skaidro Parlamenta nostāju kā aicinājumu panākt samazinājumu par 8 %, ņemot vērā
emisijas 1990. gadā. Patiesībā tas nozīmētu vairāk nekā 50 % samazinājumu, salīdzinot ar 
vidējo emisiju daudzumu laikā no 2004. līdz 2006. gadam, jo laikā no 1990. gada līdz 2004.–
2006. gadam emisiju līmenis palielinājies par 100 %. Referents neuzskata, ka tik mērķtiecīgs 
limits būtu reāls; taču ir pamats uzskatīt, ka limits, kas ir noteiktāks par 100 % pieaugumu
kopš 1990. gada, ir vajadzīgs sistēmas ticamībai un godīgumam pret citiem sektoriem.

Ļoti nopietni jāapspriež, kāds limits būtu piemērots.

Atvērta vai slēgta sistēma

Komisija ierosināja neveidot atsevišķu sistēmu aviācijai, bet pilnībā iekļaut aviāciju pašreizējā 
ES ETS bez būtiskiem ierobežojumiem. Tas ir pretrunā ar Parlamenta 2006. gada jūlijā pausto 
nostāju, kurā Parlaments ierosināja ieviest atsevišķu sistēmu aviācijai. No otras puses,
Parlaments jau ieviesa alternatīvu nostāju. Tas ierosināja, ka, „ja galu galā aviācija tiktu 
iekļauta plašākā ETS, būtu jāpiemēro īpaši apstākļi, lai nekropļotu tirgu, kas var kaitēt mazāk 
aizsargātiem sektoriem: limits vairākām emisiju tiesībām, kuras tas drīkst iegādāties no tirgus, 
un prasība veidot vajadzīgo emisiju samazinājumu proporciju bez tirdzniecības, pirms tiek 
dota atļauja iegādāties atļaujas” (skatīt Parlamenta rezolūcijas 28. punktu).

Ar koeficientu vai bez tā

Komisija ierosina, acīmredzot pēc iekšējām debatēm, neieviest nekādu koeficientu emisijām 
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aviācijas sektorā. Šādu koeficientu pieprasīja daudzas ieinteresētās personas, lai ņemtu vērā, 
ka siltumnīcefekta gāzu emisijas no aviācijas ir daudz lielākas nekā tikai CO2. Savā rezolūcijā 
Parlaments prasīja, lai pilnīga aviācijas ietekme uz klimatu tiktu izskatīta sistēmā emisijas 
kvotu tirdzniecībai.

Jāizpēta, vai pašreizējais zinātnes stāvoklis sniedz skaidrus norādījumus par šo pilnīgo 
ietekmi uz klimatu un vai ir pareizi šīs ietekmes izskatīt ETS ietvaros vai arī citi pasākumi 
būtu piemērotāki.

Papildu pasākumi

Parlamenta 2006. gada jūlija rezolūcijā skaidri norādīts, ka emisiju tirdzniecība nav vienīgais 
šīs problēmas risinājums. Nozīmīgs papildu pasākums, kas nevis aizvietos emisiju 
tirdzniecību, bet drīzāk būs saskaņā ar to, ir labāka gaisa satiksmes pārvaldība. Komisija un 
Parlaments to pieprasījuši vairākas reizes. Jāizvērtē, kā dalībvalstis varētu rast ātru 
risinājumu.

Izņēmumi valdību lidojumiem

Politiski ļoti būtisks punkts būs Komisijas ierosinātie izņēmumi valdību lidojumiem.
Pieņemot, ka valsts sektoram un īpaši politiķiem jābūt par paraugu un labu piemēru, 
sabiedrība iebilst pret izņēmumiem attiecībā uz valdību lidojumiem. Referents uzskata, ka šī
atkāpe būtu jāsvītro.


