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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
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balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2003/87/EB, įtraukiant aviacijos veiklą į šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo leidimų prekybos sistemą Bendrijoje
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0818)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kurias 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0011/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos 
komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto ir Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 
nuomones (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. prašo Komisijos perduoti klausimą svarstyti Parlamentui dar kartą, jeigu ji nori keisti 
pasiūlymą iš esmės arba keisti jo tekstą kitu;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią nuomonę Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Be ekonominių priemonių, esama 
svarbių technologinių ir eksploatacinių 
taršos mažinimo galimybių, ir jas turėtų 
būti siekiama tobulinti labiau negu kada 
nors anksčiau. 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pagrindimas 

Siekiant tikslo mažinti išmetamųjų dujų kiekį, prekyba dujų išmetimo leidimais aviacijos 
sektoriuje turėtų būti platesnės strategijos sudedamoji dalis, apimanti naujų technologijų 
įgyvendinimą kartu su tinkamos infrastruktūros kūrimu.

Pakeitimas 2
8b konstatuojamoji dalis (nauja)

(8b) Veiksmingesnė oro eismo vadyba gali 
sumažinti kuro sąnaudas net iki 12 proc., 
taip prisidėdama prie anglies dvideginio 
dujų kiekio mažinimo. Todėl turėtų būti 
kuo greičiau įgyvendintas bendro 
Europos dangaus ir SESAR projektas. 
Europos institucijoms ir valstybėms 
narėms tenka svarbus vaidmuo kuriant ir 
įtvirtinant funkcinius oro erdvės blokus, 
lanksčiųjų oro erdvės blokų sąvoką ir 
lankstaus oro erdvės blokų naudojimo 
bendradarbiaujant su atitinkamais oro 
erdvės naudotojais sąvoką.

Pagrindimas 

Bendro Europos dangaus (oro eismo vadybos) moksliniai tyrimai buvo pradėti vykdyti dėl 
ekonominių priežasčių ir transporto politikos priežasčių. Tačiau bendru Europos dangaus 
(oro eismo vadybos) projektu taip pat siekiama mažinti išskiriamą šiltnamio dujų kiekį. Todėl 
reikėtų raginti valstybes nares ir Tarybą kuo greičiau pradėti jį įgyvendinti.

Pakeitimas 3
8c konstatuojamoji dalis (nauja)

(8c) Pagrindinis vaidmuo įgyvendinant 
naujoves tenka moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai. Europos institucijos 
ir toliau teiks paramą technologijų 
iniciatyvai („Clean Sky“), kuria siekiama 
iš esmės pagerinti oro transporto įtaką 
aplinkai mažinant aplinkos taršą ir 
išskiriamų šiltnamio dujų kiekį.

Pagrindimas 

Įgyvendindama naująją septintosios MTTP pagrindų programos Jungtinę technologijų 
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iniciatyvą (JTI), Europos Sąjunga siekia didinti privačias Europos mokslinių tyrimų 
investicijas ir spartinti pažangių technologijų plėtrą ir jų perkėlimą į Europos pramonę. 
Būtina remti JTI, kuria siekiama mažinti oro transporto aplinkos poveikį („Clean Sky“). 

Pakeitimas 4
8d konstatuojamoji dalis (nauja)

(8d) Subsidijos oro uostams, ypač 
regioniniams, sudaro sąlygas dar labiau 
didinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį. 
Todėl Komisija griežtai taikys 
konkurencijos įstatymus tam, kad būtų 
palaipsniui atsisakoma šių subsidijų.

Pagrindimas 

Daugybė vietos arba regioninių institucijų teikia subsidijas oro uostams. Kai kurie pigių 
skrydžių oro linijų bendrovių pasiūlymai yra galimi tik dėl šių subsidijų. Tai nenaudinga 
kitoms oro linijų bendrovėms, taip pat kuriami dirbtiniai transporto srautai, kurių be šių 
subsidijų nebūtų. Todėl norint riboti šiltnamio dujų išmetimą būtina atsisakyti šių subsidijų. 

Pakeitimas 5
11 konstatuojamoji dalis

(11) Nuo 2011 m. į Bendrijos sistemą 
turėtų būti įtraukti skrydžių tarp Bendrijos 
oro uostų metu išmetami teršalai, o nuo 
2012 m. – visų skrydžių į Bendrijos oro 
uostus ir iš jų metu išmetami teršalai. 
Taigi Bendrijos sistema gali būti pavyzdys, 
pagal kurį sistema būtų plėtojama visame 
pasaulyje. Jei trečioji šalis priima 
priemones, kurių tikslas – mažinti 
skrydžių iš tos šalies į Bendrijos oro 
uostus poveikį klimato kaitai ir kurios 
bent lygiavertės šios direktyvos 
reikalavimams, Bendrijos sistemos 
taikymo sritis turėtų būti iš dalies 
pakeista, kad skrydžiai iš tos šalies į 
Bendriją būtų išbraukti.

(11) Nuo 2010 m. į Bendrijos sistemą 
turėtų būti įtraukti visi skrydžiai iš 
Bendrijos oro uostų ir į juos. Taigi 
Bendrijos sistema gali būti pavyzdys, pagal 
kurį sistema būtų plėtojama visame 
pasaulyje. Klimato kaita yra pasaulinis 
reiškinys, ir dėl jo reikalingi sprendimai 
pasaulio mastu. Bendrija laiko šią 
direktyvą svarbiu pirmuoju žingsniu šia 
kryptimi. Diskusijose tobulinant šią 
politikos priemonę kviečiamos dalyvauti ir 
teikti savo idėjas ne ES šalys. Siekdama 
išklausyti trečiųjų šalių balsą, Komisija, 
įgyvendindama šią direktyvą, turėtų su 
jomis palaikyti nuolatinį ryšį. Jeigu 
Europos Sąjunga susitaria su trečiąja 
šalimi dėl bendrosios sistemos, kuri turėtų 
aplinkai bent tokią pačią įtaką kaip ir 
Direktyva, Komisija gali siūlyti keisti 
Direktyvą. Bet kuriuo atveju Komisija gali 
siūlyti, kad į sistemą nebūtų įtraukti 
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skrydžiai iš trečiųjų šalių, jeigu trečiojoje 
šalyje veikia sistema, kuri turi aplinkai 
bent tokią pačią įtaką kaip ir Direktyva.

Pagrindimas 

Sistema, kuri apimtų ir tarptautinius skrydžius, turėtų didelį poveikį mažinant išskiriamą 
šiltnamio dujų kiekį. Tačiau ir ši priemonė tėra tik pirmasis žingsnis. ES norėtų tartis su 
trečiosiomis šalimis siekdama kuo greičiau sukurti ir įgyvendinti pasaulinę sistemą (žr. 12 ir 
21 pakeitimus).

Pakeitimas 6
12 konstatuojamoji dalis

(12) Aviacija daro įtaką pasaulio klimatui: 
šiame sektoriuje išmetamas anglies 
dioksidas, azoto oksidai, vandens garai bei 
sulfatai ir suodžių dalelės. 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė 
apytikriai nustatė, kad bendras dabartinis 
aviacijos poveikis yra 2–4 kartus didesnis, 
nei vien tik šiame sektoriuje išmetamo 
anglies dioksido poveikis praeityje. 
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 pagrįsta 
atsargumo principu, todėl reikėtų kaip 
įmanoma daugiau dėmesio skirti visiems 
aviacijos poveikiams. Laukiant, kol 
mokslas padarys pažangą ir bus sukurta 
tinkamesnė matų sistema skirtingiems 
poveikiams palyginti, būtinas pragmatiškas 
ir prevencinis požiūris. Su išmetamais 
azoto oksidais susiję klausimai bus 
sprendžiami kituose teisės aktuose, kuriuos 
pateiks Komisija.

(12) Aviacija daro įtaką pasaulio klimatui: 
šiame sektoriuje išmetamas anglies 
dioksidas, azoto oksidai, vandens garai bei 
sulfatai ir suodžių dalelės. 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė 
apytikriai nustatė, kad bendras dabartinis 
aviacijos poveikis yra 2–4 kartus didesnis, 
nei vien tik šiame sektoriuje išmetamo 
anglies dioksido poveikis praeityje. 
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 pagrįsta 
atsargumo principu, todėl reikėtų kaip 
įmanoma daugiau dėmesio skirti visiems 
aviacijos poveikiams. Laukiant, kol 
mokslas padarys pažangą ir bus sukurta 
tinkamesnė matų sistema skirtingiems 
poveikiams palyginti, būtinas pragmatiškas 
ir prevencinis požiūris. Su išmetamais 
azoto oksidais susiję klausimai bus 
sprendžiami kituose teisės aktuose, kuriuos 
pateiks Komisija. Oro eismo vadybos 
institucijos turėtų taikyti veiksmingas 
priemones siekiant išvengti inversijos 
pėdsakų ir plunksninių debesų keičiant 
įprastus skrydžių būdus, pvz., užtikrinant, 
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kad nebūtų skrendama virš tų sričių, 
kuriose dėl specifinių atmosferos sąlygų 
gali susidaryti šie debesys.

Pagrindimas 

Mokslininkai bendrai sutaria, kad aviacijos sektoriaus poveikis klimato kaitai yra gerokai 
platesnis ir neapsiriboja anglies dvideginio dujų išmetimu. Plunksniniai debesys, kurie 
susiformuoja nuo aviacijos inversijos pėdsakų, sulaiko šilumą Žemės atmosferoje ir prisideda 
prie klimato atšilimo.

Pakeitimas 7
13 konstatuojamoji dalis

(13) Siekiant vengti konkurencijos 
iškraipymų reikėtų nustatyti suderintą 
leidimų paskirstymo metodiką. Siekiant 
užtikrinti naujiems orlaivių naudotojams 
galimybę patekti į rinką, dalis leidimų bus 
paskirstyta aukciono būdu pagal taisykles, 
kurias parengs Komisija. Veiklą 
nutraukusiems orlaivių naudotojams 
leidimai turėtų būti išduodami iki 
laikotarpio, kuriam jau buvo paskirti 
nemokami leidimai, pabaigos.

(13) Siekiant vengti konkurencijos 
iškraipymų reikėtų nustatyti suderintą 
leidimų paskirstymo metodiką. Siekiant 
užtikrinti naujiems orlaivių naudotojams 
galimybę patekti į rinką, dalis leidimų bus 
paskirstyta aukciono būdu. 

Pagrindimas 

Orlaivių naudotojai neturėtų būti skatinami įstatymais nutraukti savo verslą.

Pakeitimas 8
14 konstatuojamoji dalis

(14) Aviacija prisideda prie bendro 
žmogaus veiklos poveikio klimato kaitai. 
Įplaukos iš leidimų pardavimo aukcione 
turėtų būti naudojamos mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos poveikį, 
prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių, 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kurios tikslas –
švelninti poveikį ir prie jo prisitaikyti, bei 
kompensuoti sistemos administravimo 
išlaidas. Įplaukos iš pardavimo aukcione 

(14) Tokių ekologiškų rūšių transportui 
kaip autobusai ir traukiniai taikomi dideli 
mokesčiai ir įkainiai, kai kuriose 
valstybėse narėse – netgi aplinkos 
mokesčiai. Geležinkelio transportas  
dalyvauja taršos leidimų prekybos 
sistemoje jau vien todėl, kad elektra šiame 
sektoriuje – pagrindinis energijos šaltinis. 
Todėl aukcionuose gaunamas pelnas 
turėtų būti naudojamas mažinti tokių 
ekologiškų rūšių transporto kaip 
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pirmiausia turėtų būti naudojamos 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios
energijos fondą ir priemones, kurių 
tikslas – vengti miškų iškirtimo ir 
lengvinti prisitaikymą besivystančiose 
šalyse. Apie nuostatas dėl įplaukų iš 
aukciono naudojimą reikėtų pranešti 
Komisijai. Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 
straipsnio 3 dalyje numatyto 
įsipareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų 
valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

traukiniai ir autobusai mokesčius ir 
įkainius. Valstybės narės turėtų stengtis 
nedidinti įkainių savo piliečiams.

Pagrindimas 

Būtina pabrėžti, kad išlaidos piliečiams ir ekonomikai neturėtų būti didinamos. Ekologiškų 
transporto priemonių mokesčiai ir įkainiai yra per dideli ir tinkamai taikant lengvatas turėtų 
būti mažinami.

Pakeitimas 9
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Dabartinės išmetamųjų dujų 
leidimų prekybos sistemos sąlygomis daug 
energijos suvartojančios pramonės šakos 
patiria sunkumų dėl didelės anglies 
dvideginio kainos. Esama realios grėsmės 
dėl anglies dioksido neįsisavinimo, jei 
sistemoje dalyvauja kitas svarbus 
sektorius, perkantis taršos leidimus. 
Siekdama išvengti anglies dioksido 
neįsisavinimo energijai imliuose 
pramonės sektoriuose, pvz., cemento, 
kalkių arba plieno gamyboje, Komisija 
nagrinės kitus variantus, pvz., nustatant 
atitinkamus sektorių tikslus arba 
tarptautinių mokesčių pataisas ir iki 
2008 m. pabaigos paskelbs pranešimą dėl 
to, kaip šį klausimą reikėtų spręsti.
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Pagrindimas 

Europos Parlamentas prašė atskiros aviacijos sektoriaus sistemos. Viena iš priežasčių –
energijos ištekliams imli pramonė būtų apsaugota nuo to, kad aviacijos sektorius nupirks 
visus būtinus leidimus ir tokios pramonės šakos kaip cemento, plieno ir kalkių gamyba 
nebegalės toliau vystytis Europos Sąjungoje. Komisija nepaklausė Europos Parlamento. Dėl 
šios priežasties energijos ištekliams imlios pramonės klausimai turėtų būti sprendžiami 
kitomis priemonėmis.

Pakeitimas 10
15b konstatuojamoji dalis (nauja)

(15b) Esant padėčiai, kai orlaivių 
naudotojai negali pereiti prie alternatyvių 
(savaime atsikuriančių) energijos išteklių, 
aviacijos sektoriui turėtų būti nustatyta 
didesnė negu kitiems sektoriams viršutinė 
riba prekybai dujų taršos leidimais.

Pagrindimas 

Visi sektoriai įpareigoti sumažinti išmetamų dujų kiekį, palyginti su 1990 m. Kadangi nuo to 
laiko aviacijos sektoriaus teršalų kiekis padidėjo dvigubai, aviacijos sektoriui gali būti 
numatyta sumažinti teršalų kiekį 50 proc. Techniškai tai nėra neįmanoma.

Pakeitimas 11
21 konstatuojamoji dalis

(21) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti priemones dėl 
leidimų, kurių neprivaloma išduoti
nemokamai, pardavimo aukciono būdu, ir 
iš dalies keisti I priede išvardytas aviacijos 
veiklos rūšis, jei kuri nors trečioji šalis 
nustato priemones, skirtas mažinti 
aviacijos poveikį klimato kaitai. Tos 
priemonės yra bendro pobūdžio ir jų 
paskirtis – iš dalies pakeisti neesminius 
šios direktyvos elementus ir papildyti šią 
direktyvą, pridedant ar keičiant naujus 
neesminius elementus, todėl jos turėtų 
būti priimtos pagal Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.
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Pagrindimas 

Aukcionuose parduotinų leidimų skaičius turi būti reglamentuojamas Direktyvoje (žr. 
13 pakeitimą). Dėl Direktyvos pritaikymo prie trečiųjų valstybių ar jų grupių taikomų 
priemonių taip pat turėtų būti sprendžiama taikant bendro sprendimo procedūrą 
(žr.14 pakeitimą). 

Pakeitimas 12
1 straipsnio 3 dalis

3b straipsnis (Direktyva 2003/87/EB)

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. bendras orlaivių 
naudotojams paskirstytinų leidimų skaičius 
lygus 100 proc. ankstesnio laikotarpio 
aviacijos išmetamųjų teršalų kiekio sumos 
kiekvienais metais.

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. bendras orlaivių 
naudotojams paskirstytinų leidimų skaičius 
lygus 90 proc. ankstesnio laikotarpio 
aviacijos išmetamųjų teršalų kiekio sumos 
kiekvienais metais.

2. 2013 m. sausio 1 d. prasidedančiu 11 
straipsnio 2 dalyje minėtu laikotarpiu 
bendras orlaivių naudotojams paskirstytinų 
leidimų skaičius lygus 100 proc. ankstesnio 
laikotarpio aviacijos išmetamųjų teršalų 
kiekio, padauginto iš laikotarpio metų 
skaičiaus. 

2. 2013 m. sausio 1 d. prasidedančiu 11 
straipsnio 2 dalyje minėtu laikotarpiu 
bendras orlaivių naudotojams paskirstytinų 
leidimų skaičius lygus 90 proc. ankstesnio 
laikotarpio aviacijos išmetamųjų teršalų 
kiekio, padauginto iš laikotarpio metų 
skaičiaus. 

3. Antruoju 11 straipsnio 2 dalyje minėtu 
laikotarpiu ir kiekvienu paskesniu 
laikotarpiu bendras orlaivių naudotojams 
paskirstytinų leidimų skaičius lygus 
100 proc. ankstesnio laikotarpio aviacijos 
išmetamųjų teršalų kiekio, padauginto iš 
laikotarpio metų skaičiaus. 

3. Antruoju 11 straipsnio 2 dalyje minėtu 
laikotarpiu ir kiekvienu paskesniu 
laikotarpiu bendras orlaivių naudotojams 
paskirstytinų leidimų skaičius lygus 
90 proc. ankstesnio laikotarpio aviacijos 
išmetamųjų teršalų kiekio, padauginto iš 
laikotarpio metų skaičiaus. Leidimų 
skaičius paskesniais laikotarpiais 
Komisijos pasiūlymu gali būti toliau 
mažinamas, jei tarptautiniai arba ES 
klimato politikos tikslai reikalauja toliau 
mažinti dujų, kurios sukelia klimato kaitą, 
išskyrimą.

4. Įsigaliojus šiai direktyvai, Komisija, 
remdamasi geriausiais turimais 
duomenimis, per šešis mėnesius nustato 
ankstesnio laikotarpio aviacijos 
išmetamųjų teršalų kiekius. 

4. Įsigaliojus šiai direktyvai, Komisija, 
remdamasi geriausiais turimais 
duomenimis, per šešis mėnesius nustato 
ankstesnio laikotarpio aviacijos 
išmetamųjų teršalų kiekius. 
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Pagrindimas 

Priėmus Direktyvą, visame tekste pradžios data bus laikoma 2010 m. sausio 1 d. (žr. 5 ir 21 
pakeitimus).

Europos Sąjunga, palyginti su 1990 m., įsipareigojo iki 2012 m. šiltnamio dujų kiekį 
sumažinti 8 proc. Iki 2020 m. jų apimtis turėtų būti sumažinta maždaug 20 proc. o jei bus 
pasiektas tarptautinis susitarimas – netgi 30 proc. Jei panašūs drąsūs tikslai būtų įgyvendinti 
aviacijos sektoriuje, kuriame nuo 1990 m. išmetamų teršalų kiekis padidėjo dvigubai, iki 
2012 m. aviacijos sektorius turėtų sumažinti išskiriamų teršalų kiekį daugiau kaip 50 proc. 
Dėl esamų techninių galimybių tai neįmanoma. Tačiau siekiant parodyti bent truputį daugiau 
teisingumo kitų sektorių atžvilgiu, aviacijos sektoriuje turėtų būti nors šiek tiek sumažintas 
išskiriamų teršalų kiekis.

Pakeitimas 13
1 straipsnio 3 dalis

3c straipsnio 1 dalis (Direktyva 2003/87/EB)

1. 3b straipsnio 1 dalyje minėtu laikotarpiu 
tam tikra procentinė leidimų dalis 
parduodama aukcione. Ta procentinė dalis 
atitinka vidutinę procentinę dalį, kurią 
pasiūlo valstybės narės, įskaitant 
aukcione parduodamą dalį, numatytą 
nacionaliniuose paskirstymo planuose 
atitinkamu laikotarpiu pagal III skyrių.

1. 3b straipsnio 1 dalyje minėtu laikotarpiu 
50 proc. leidimų parduodama aukcione. 

Pagrindimas 

Sveikintina yra tai, kad Komisija norėtų skirti daugumą leidimų remdamasi nustatytu 
atskaitos dydžiu, o ne vadovaudamasi senąja tvarka, tačiau bet koks nemokamas paskirstymas 
vis dėlto turi trūkumų. Nuo pasirinkto atskaitos dydžio priklauso, koks verslo modelis bus 
skatinamas. Komisijos pasiūlyme neminima naujų naudotojų, kurių vaidmuo skatinant 
naujoves aviacijos sektoriuje yra itin svarbus. Nemokamas paskirstymas lėmė netikėtai 
didelius įmonių, kurios jau dalyvauja taršos leidimų prekybos sistemoje, pelnus. Gali būti, 
kad šie didžiuliai pelnai atsiras aviacijos sektoriuje. Paskirstant didžiąją leidimų dalį 
aukciono būdu šių sunkumų būtų galima išvengti.

Pakeitimas 14
1 straipsnio 3 dalis

3c straipsnio 2 dalis (Direktyva 2003/87/EC)

2. Būsimais laikotarpiais nustatant 
aukcione parduodamų leidimų dalį 
atsižvelgiama į bendro šios direktyvos 

2. Būsimais laikotarpiais nustatant 
aukcione parduodamų leidimų dalį, apie 
kurią kalbama 1 dalyje, ji gali būti 
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persvarstymo rezultatus. nustatoma didesnė, atsižvelgiant į bendro 
šios direktyvos persvarstymo rezultatus.

Pagrindimas 

Aukcione parduodama procentinė dalis neturėtų būti mažesnė negu 50 proc.

Pakeitimas 15
1 straipsnio 3 dalis

3c straipsnio 3 dalis (Direktyva 2003/87/EC)

3. Komisija priima reglamentą, kuriame 
pateikiamos išsamios nuostatos dėl 
valstybių narių rengiamo aukciono 
parduoti leidimus, kurių neprivaloma 
išdalyti nemokamai pagal 1 ir 2 dalių 
nuostatas. Leidimų skaičius, kurį 
kiekviena valstybė narė gali parduoti 
aukcione kiekvienu laikotarpiu, yra 
proporcingas šiai valstybei narei 
ataskaitiniais metais tenkančiai bendrų 
visoms valstybėms narėms priskirtų 
išmetamųjų teršalų daliai, apie kurią 
pranešama pagal 14 straipsnio 3 dalį ir 
kuri tikrinama pagal 15 straipsnio 
nuostatas. 3b straipsnio 1 dalyje minėto 
laikotarpio ataskaitiniai metai yra 
2010 m., o kiekvieno paskesnio 3b 
straipsnyje minėto laikotarpio 
ataskaitiniai metai – kalendoriniai metai, 
pasibaigę 24 mėnesius prieš laikotarpio, 
su kuriuo susijęs aukcionas, pradžią. 

Išbraukta.

Tas reglamentas, kurio tikslas – iš dalies 
pakeisti neesminius šios direktyvos 
elementus juos papildant, priimamas 
pagal 23 straipsnio 2a dalyje minėtą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas 

Aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis Tarybos ir Komisijos turėtų būti įtvirtinta 
komitologijos, o ne bendro sprendimo procedūra. Žr. 12 pakeitimą.

Pakeitimas 16
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1 straipsnio 3 dalis
3c straipsnio 4 dalis (Direktyva 2003/87/EB)

4. Įplaukos iš leidimų pardavimo aukcione 
pagal 3 straipsnį naudojamos mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų poveikį, prisitaikyti prie klimato 
kaitos poveikio, finansuoti mokslo tyrimus 
ir technologijų plėtrą, kurios tikslas –
mažinti poveikį ir prie jo prisitaikyti bei
kompensuoti administruojančios valstybės 
narės išlaidas, susijusias su šia direktyva. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie 
priemones, kurių imtasi pagal šią 
straipsnio dalį.

4. Įplaukos iš leidimų pardavimo aukcione 
naudojamos mažinti mokesčius ir įkainius 
tokių ekologiškų rūšių transportui kaip 
traukinai ir autobusai. Valstybės narės 
turėtų stengtis nedidinti įkainių savo 
piliečiams.

Pagrindimas 

Būtina pabrėžti, kad piliečių ir ekonomikos išlaidos neturėtų būti didinamos. Ekologiškų 
transporto priemonių mokesčiai ir įkainiai yra per dideli ir tinkamai taikant lengvatas turėtų 
būti mažinami.

Pakeitimas 17
1 straipsnio 3 dalis

3d straipsnio 4b dalies b punktas (naujas) (Direktyva 2003/87/EB)

b) nemokamai tuo laikotarpiu pagal 3c 
straipsnį paskirstytinų leidimų skaičiaus;

Išbraukta.

Pagrindimas 

Aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis Tarybos ir Komisijos turėtų būti įtvirtinta 
komitologijos, o ne bendro sprendimo procedūra. Žr. 12 pakeitimą.

Pakeitimas 18
1 straipsnio 8 dalies ba punktas (naujas)

12 straipsnio 2b dalis (nauja) (Direktyva 2003/87/EB)

ba) Įterpiama ši 2b dalis:
„2b. Tuo atveju, kai Bendrijos priemonės 
dėl lengvatų siekiant sumažinti orlaivių, 
vykdančių aviacijos veiklą, nurodytą I 
priede, išskiriamų azoto oksidų kiekį, iki 
2010 m. sausio 1 d. nebus įgyvendintos, 
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siekiant 2a dalyje numatytų tikslų ir 
nukrypstant nuo 3a straipsnio nuostatų, 
anglies dioksido kiekis, nurodytas leidime, 
kuris nėra aviacijos leidimas arba CER 
arba ERU, leidžiamas išskirti orlaivio 
naudotojui, yra dalijamas iš koeficiento, 
kuris yra lygus 1,5.“

Pagrindimas 

Naujausiuose moksliniuose tyrimuose esama svarių įrodymų, kad azoto oksidų įtaka klimato 
kaitai yra labai didelė. Iš to galima daryti išvadą, kad aviacijos sektoriaus azoto oksidų 
poveikis klimato kaitai yra apytiksliai 1,5 karto didesnis už vien tik anglies dioksido dujų 
poveikį. Šioje direktyvoje turėtų būti atsižvelgiama į azoto oksidų poveikį klimato atšilimui, 
nes jokių kitų teisinių priemonių šiuo klausimu dabar nėra.

Pakeitimas 19
1 straipsnio 16 dalis

25a straipsnio 1 dalis (nauja) (Direktyva 2003/87/EB)

Jei trečioji šalis priima priemones, kurių 
tikslas – mažinti iš tos šalies kylančių ir 
Bendrijoje nutūpiančių orlaivių poveikį 
klimato kaitai, ir kurios bent lygiavertės 
šios direktyvos reikalavimams, Komisija iš 
dalies pakeičia šią direktyvą, kad skrydžiai 
iš tos šalies nuo kito 3b straipsnyje minėto 
laikotarpio būtų išbraukti iš I priede 
išvardytų aviacijos veiklos rūšių. 

Jei trečioji šalis priima priemones, kurių 
tikslas – mažinti iš tos šalies kylančių ir 
Bendrijoje nutūpiančių orlaivių poveikį 
klimato kaitai, ir kurios bent lygiavertės 
šios direktyvos reikalavimams, Komisija iš 
dalies pakeičia šią direktyvą siekdama 
išvengti dvigubos apskaitos ir užtikrinti 
vienodą jų aptarnavimą. 

Pagrindimas 

Jeigu trečiosios valstybės irgi sukurtų sistemą, turi būti užtikrinta, kad Europos sistemoje į ją 
būtų atsižvelgta. Išimtis nutūpimams taikoma tik ES sistemai. Pakeitus formuluotę įmanomas 
pritaikymas išvengiant dvigubo skaičiavimo.

Pakeitimas 20
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jeigu ne ES šalims arba šalių 
grupėms pavyktų susitarti su Europos 
Sąjunga dėl bendros taršos leidimų 
prekybos sistemos, kuri aplinkos apsaugos 
požiūriu būtų bent lygiavertė šiai 
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direktyvai, Komisija galėtų siūlyti pakeisti 
šią direktyvą – pritaikyti ją prie 
bendrosios sistemos taisyklių.

Pagrindimas 

Pasiūlyme turėtų būti aiškiai nurodyta, kad Europos Sąjunga siekia kurti ne savo sistemą, bet 
didinti poveikį aplinkai saugant klimatą.

Pakeitimas 21
Priedo 1 dalies b punktas

I priedo 2 dalis (Direktyva 2003/87/EB)

2011 m. aviacijos veiklai priskiriami tik 
skrydžiai iš valstybės narės, kuriai taikoma 
Sutartis, teritorijoje esančio oro uosto ir į 
tokį oro uostą. Nuo 2012 m. sausio 1 d. 
šiai veiklai priskiriami visi skrydžiai į 
valstybės narės, kuriai taikoma Sutartis, 
oro uostą ir iš jo.

Nuo 2010 m. aviacijos veiklai priskiriami 
skrydžiai iš valstybės narės, kuriai taikoma 
Sutartis, teritorijoje esančio oro uosto ir į 
tokį oro uostą, taip pat skrydžiai į oro 
uostą, esantį valstybės narės, kuriai 
taikoma Sutartis, teritorijoje arba iš jo.

Pagrindimas 

Tik tokia sistema, kuri apima ir tarptautinius skrydžius, turės reikšmingą poveikį mažinant 
šiltnamio dujų taršą. Net ir ši priemonė tėra tik pirmasis žingsnis. ES turėtų tartis su 
trečiosiomis šalimis siekiant kuo anksčiau sukurti ir įgyvendinti pasaulinę sistemą (žr. 5 ir 12 
pakeitimus).

Pakeitimas 22
Priedo 2 dalies c punktas

I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos a punktas (Direktyva 2003/87/EB)

a) skrydžiai, kurių vienintelis tikslas –
skraidinti oficialią misiją vykdantį 
valdantį monarchą ir jo artimiausius 
gimines, valstybės vadovus, vyriausybės 
vadovus ir vyriausybės ministrus, jei tai 
pagrindžia atitinkamas statuso žymuo 
skrydžio plane;

Išbraukta.

Pagrindimas 

Viešasis sektorius, ypač vyriausybės, turėtų rodyti teigiamą pavyzdį. Kai kurios vyriausybės 
jau savanoriškai pasisiūlė kompensuoti vyriausybės skrydžių šiltnamio dujų taršą. Siūloma 
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išimtis visiškai prieštarautų daugumos vyriausybių politikai ir visuomenės lūkesčiams. 

Pakeitimas 23
Priedo 2 dalies b punktas

IV priedo B dalies „Tonkilometrių duomenų stebėsena įgyvendinant 3d straipsnio nuostatas“ 
2 pastraipos 2 įtrauka (Direktyva 2003/87/EB)

- 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.

- 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 160 kg vertę.

Pagrindimas 

Atskaitos dydžiui apskaičiuoti Komisija siūlo, kad vienas keleivis būtų prilygintas 100 kg. 
Tačiau toks apibrėžimas suteiktų krovinių transportui pranašumą prieš keleivių transportą, 
Nugabenti vienos tonos krovinį tam tikrą atstumą reikia mažiau energijos negu, pvz., dešimt 
keleivių, todėl teršalų išskiriama žymiai mažiau. Keleivių transportui reikalingos sėdynės, 
maisto blokai, tualetai ir įvairūs reikmenys, o krovinių transportui to nereikia. Todėl 
pranešėjas siūlo nustatyti didesnį atskaitos dydį.

Pakeitimas 24
Priedo 3 dalies b punktas

V priedo B dalies 16 dalies 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 2003/87/EB)

Europos institucijos ir valstybės narės 
užtikrina, kad naudojami darbo metodai 
prieš pradedant įgyvendinti Direktyvą 
buvo suderinti, ir tai, kad jos nuostatos 
taikomos vienodai.

Pagrindimas 

Siekiant vienodai traktuoti oro transporto sektorių, reikia patikrinti metodų, procedūrų ir jų 
taikymo vienodumą. Valstybėse narėse skirtingai taikomomis ir skirtingai išdėstytomis 
nuostatomis iškreipiama konkurencija.

Pakeitimas 25
Priedo 3 dalies b punktas

V priedo B dalies 16 dalies 1a pastraipa (nauja) (Direktyva 2003/87/EB)

Europos institucijos ir valstybės narės 
užtikrina, kad naudojami darbo metodai 
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prieš pradedant įgyvendinti Direktyvą 
buvo suderinti, ir tai, kad jos nuostatos 
taikomos vienodai.

Pagrindimas 

Siekiant vienodai traktuoti oro transporto sektorių, reikia patikrinti metodų, procedūrų ir jų 
taikymo vienodumą. Valstybėse narėse skirtingai taikomomis ir skirtingai išdėstytomis 
nuostatomis iškreipiama konkurencija.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Naujausiuose Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės (TKKG) pranešimuose ypač 
pabrėžiama būtinybė imtis skubių priemonių šiltnamio dujų taršai riboti.1

Buvęs Pasaulio banko vyriausiasis ekonomistas seras Nicholas Sternas savo pranešime 
Britanijos vyriausybei pabrėžė, kad „mūsų veiksmai artimiausiais dešimtmečiais gali paveikti 
vėlesnę šio ir kito amžiaus ekonominę ir socialinę veiklą tokiu mastu, kad jos poveikį būtų 
galima prilyginti didiesiems karams ir 20-ojo amžiaus pirmosios pusės ekonominei 
depresijai“ (N. Sterno pranešimas, p. 572).

2007 m. kovo 8–9 d. vykusi Europos Vadovų Taryba patvirtino gana drąsią strategiją šioje 
srityje. Atsižvelgiant į tarptautinę sutartį šiltnamio dujų tarša Europos Sąjungos ir kitose 
pramoninėse valstybėse iki 2020 m., palyginti su 1990 m., turėtų būti sumažinta 30 proc. 

Europos Parlamentas keliose savo rezoliucijose pabrėžė kovos su klimato kaita veiksmų 
svarbą ir numatė įsteigti laikinąjį klimato kaitos komitetą. 

Keista, tačiau Komisijos pasiūlymas dėl aviacijos įtraukimo į taršos leidimų prekybos sistemą 
yra vienintelis teisinis pasiūlymas klimato kaitos klausimais, taikant bendro sprendimo 
procedūrą šiuo metu svarstomas Europos institucijose.

Jei Europos Parlamentui ir kitoms institucijoms pavyks jį priimti, tai turės lemiamos įtakos 
ateities politikai šioje srityje.

Kiek rimti Europos Sąjungos ketinimai dėl konkrečių įstatymų?

Ar įmanoma rasti tinkamą būdą sumažinti išskiriamą šiltnamio dujų kiekį nepakenkiant 
Europos pramonės konkurencingumui?

Kokį signalą duodame trečiosioms šalims?

Aviacijos sektoriuje šiltnamio dujų taršos didėjimas yra milžiniškas. Palyginti su 1990 m., 
teršalų kiekis šiandien padidėjo beveik 100 proc.2 Tai stulbinamai skiriasi nuo Kioto 
protokole numatyto tikslo po 2012 m. sumažinti teršalų kiekį 8 proc. (30 proc. ES). Teigiama, 
kad aviacijos sektoriui tenka „tik“ maždaug 3 proc. bendros visų šiltnamio dujų taršos3, tačiau 
būtina atsižvelgti į tai, kad aviacijos sektoriui tenkanti bendrosios pridėtinės vertės dalis 

  
1 TKKG 2007: Klimato kaita 2007, I dalis: Fizikos mokslo pagrindai; TKKG 2007: Klimato kaita, II dalis: 
Poveikis, prisitaikomumas ir pažeidžiamumas; TKKG 2007: Klimato kaita 2007, III dalis: Klimato kaitos 
pasekmių mažinimas.
2 Šis skaičius gautas prie gerai žinomų ir saugiais laikomų 86 proc. (1990–2004 m.) pridėjus vidutinį 2003–
2004 m. padidėjimą (7,5 proc. per metus) (žr. EEA Techninį pranešimą 6/2006; Eurostato naujienos 11/2007).
3 Žr. COM(2005) 459.
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sudaro 0,6 proc.1 Todėl teigti, kad šis rodiklis nėra reikšmingas, negalima.

Šiltnamio dujų požiūriu tarša aviacijos sektoriuje yra didžiausia. Skrendant lėktuvu išskiriama 
žymiai daugiau šiltnamio dujų negu vežant keleivius tą patį atstumą autobusu arba traukiniu. 
Net automobilis aplinkos apsaugos požiūriu yra žymiai ekologiškesnė transporto priemonė 
negu lėktuvas.

Visos ES institucijos tarpusavyje sutaria, kad šį klausimą būtina spręsti, ir dėl to, kad prekyba 

  
1 Eurostatas, Statistinių duomenų rinkinys 37/2005: Europos Sąjungos oro transporto sektorius.
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taršos leidimais yra veiksminga priemonė, jei ji tinkamai apgalvota ir derinama su kitomis 
priemonėmis.

Komisijos pasiūlymas

Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Direktyvą 2003/87/EB, kuria aviacijos 
sektorius būtų įtrauktas į Bendrijos teršalų leidimų prekybos sistemą.

Siūloma, kad nuo 2011 m. ši sistema būtų taikoma skrydžiams tarp ES oro uostų ir nuo 
2012 m. skrydžiams į Bendrijos oro uostus ir iš jų, tačiau numato išimtis bandymų, gelbėjimo 
ir mokomiesiems, taip pat vyriausybių vadovų skrydžiams. Leidimus suderintai paskirstys 
valstybės narės, kurios atsakingos už administracinę orlaivių naudotojų priežiūrą: bendras 
leidimų skaičius bus nustatytas atsižvelgiant į vidutinę aviacijos sektoriaus taršą 2004–
2006 m.

Tam tikra nustatyta leidimų skaičiaus procentinė dalis bus paskirstoma nemokamai, 
vadovaujantis tam tikru atskaitos dydžiu. 2011–2012 m. ši procentinė dalis bus lygi vidutinei 
procentinei daliai, kurią pasiūlo valstybės narės, įskaitant aukcione parduodamą dalį, 
numatytą nacionaliniuose paskirstymo planuose.

Vėliau šis metodas bus persvarstytas, o nemokamai paskirstoma ir aukcione parduodama dalis 
galės ir turės būti apsvarstyta iš naujo. Pardavimas aukcione bus išsamiai apibūdintas 
Komisijos reglamente.

Orlaivių naudotojai iki tam tikro suderinto lygio galės pirkti leidimus iš kitų 6 sektorių, kurie 
jau įtraukti į Bendrijos sistemą, ir naudotis vadinamaisiais projektų kreditais (teršalų 
mažinimo vienetais ir patvirtintais teršalų mažinimo vienetais).

Komisijos pasiūlymo įvertinimas

Komisijos pasiūlymas yra svarbus žingsnis sprendžiant šiltnamio dujų taršos aviacijos 
sektoriuje mažinimo klausimą. Tačiau aplinkos apsaugos ir skirtingų oro linijų ir įvairių 
transporto sektorių konkurencingumo aspektai gali ir privalo būti toliau tobulinami.

Siūlomi pakeitimai

Taikymo sritis ir pradžios data

Pagrindinis pranešėjo siūlomas pakeitimas – vienos pradžios datos nustatymas vidaus ir 
kitiems skrydžiams į ES oro uostus ir iš jų. Komisija teigia, kad nėra jokių teisinių argumentų 
neleisti šios sistemos taikyti visiems skrydžiams į oro uostus ir iš jų. Dėl politinių priežasčių 
Komisija siūlo dvi skirtingas datas. Nemažų sunkumų kelia skirtumas tarp vidaus ir 
tarptautinių skrydžių apibrėžimo. Jei sistema neapims tarptautinių skrydžių, teigiamas 
sistemos poveikis aplinkai nebus didelis. Tai iškreiptų konkurenciją tarp oro linijų ir turistinių 
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regionų. Būtų sunku paaiškinti, kodėl sistemoje nenumatyta skrydžių, pvz., iš JK į Maroką, 
bet numatyti skrydžiai iš JK į Kanarų salas. Pranešėjas siūlo nustatyti vieną pradžios datą. 
Kadangi klimato kaitos padarinių mažinimo klausimas turi būti skubiai sprendžiamas, 
pradžios data turėtų būti pasirinkta kuo anksčiau. Sistema tikriausiai bus pradėta taikyti 
2008 m. Taip pat yra realus vienerių arba dvejų metų pereinamasis laikotarpis. Todėl 
pranešėjas siūlo, kad sistema pradėtų galioti nuo 2010 m. 

Santykis su trečiosiomis šalimis

Klimato kaita yra pasaulinė problema. Dėl šios priežasties ES sistema, kad ir kokia būtų jos 
taikymo apimtis, tėra pirmasis žingsnis. Europos Komisija turėtų derėtis su trečiosiomis 
šalimis, siekdama kurti pasaulinę sistemą. Jei Europos institucijoms pavyktų susitarti dėl 
bendros sistemos, kuri aplinkos apsaugos požiūriu būtų bent lygiavertė galiojančiai ES, 
Komisija galėtų siūlyti keisti sistemą – pritaikyti ją prie sutarties reikalavimų. Turėtų būti 
visiškai aišku, kad Europos Sąjunga remia ne kokią nors vieną konkrečią sistemą, bet 
pirmiausia vertina jos privalumus, mažinant šiltnamio dujų taršą. 

Paskirstymo metodas

Labai svarbus žingsnis į priekį yra tai, kad Komisija siūlo nustatyti suderintą leidimų 
paskirstymo metodiką. Galiojanti taršos leidimų prekybos sistema yra labiausiai kritikuojama 
dėl konkurencijos iškraipymų, kuriuos lemia skirtingi nacionaliniai paskirstymo planai ir 
pernelyg didelis išduodamų leidimų skaičius. Komisija siūlo didžiąją leidimų dalį paskirstyti, 
nustatant tam tikrą atskaitos dydį. Tokia tvarka būtų žymiai geresnė už dabartinę. Tačiau ši 
sistema gali iškreipti konkurenciją, priklausomai nuo pasirenkamo atskaitos dydžio, kuris 
įvairioms oro linijoms, naudojančioms skirtingus verslo modelius, gali turėti skirtingą įtaką. 
Komisijos siūlomas atskaitos dydis pirmenybę teikia ne keleivių, o krovinių transportui. 
Todėl jis turėtų būti atitinkamai pakeistas.

Tačiau net ir pakeistas atskaitos dydis gali iškreipti konkurenciją. Tai viena priežasčių, kodėl 
didžioji leidimų dalis turėtų būti paskirstoma aukciono būdu. Kitas argumentas – aukcionas 
turėtų padėti ateiti į rinką naujiems naudotojams, kurie įgyvendintų sektoriaus naujoves. Taip 
pat yra svarbu vengti pernelyg didelių pelnų. Dabartinėje taršos leidimų prekybos sistemoje 
paskirstymas yra nemokamas, tačiau net ir šiuo atveju kainos didėja. Parduodant didžiąją 
leidimų dalį aukcionuose, valstybėms narėms būtų suteikta galimybė gauti pajamų ir mažinti 
kitus mokesčius ir transporto sektoriaus įkainius. 

Aukcionuose gautų pinigų panaudojimas

Visuomenėje paplitęs požiūris, kad mokesčiai, įkainiai ir kitokia finansinė našta piliečiams ir 
verslui neturėtų būti didinama. Todėl pasiūlyme turėtų būti aiškiai nurodyta, kad prekybos 
aukcione lėšos turėtų būti grąžintos piliečiams ir ekonomikai. Šiltnamio dujų požiūriu 
aviacijos tarša yra didžiausia. Skrendant lėktuvu šiltnamio dujų išskiriama žymiai daugiau 
negu vežant keleivius tą patį atstumą autobusu arba traukiniu. Net automobilis įprastomis 
sąlygomis yra žymiai ekologiškesnė transporto priemonė negu lėktuvas. Šiomis aplinkybėmis 
esama prieštaravimo, kai automobilių ir ypač autobusų ir traukinių, kurie aplinkos apsaugos 
požiūriu yra žymiai ekologiškesni, naudojimas yra apmokestinamas, kartais net gamtos 



PE 390.460v02-00 24/24 PR\671093LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

apsaugos mokesčiais. Geležinkelio transportas jau įtrauktas į prekybos taršos leidimais 
sistemą, nes geležinkeliuose naudojama elektros energija. Todėl pranešėjas siūlo mažinti 
ekologiškų transporto priemonių mokesčius ir įkainius.

Didžiausia riba

Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2012 m., palyginti su 1990 metais, sumažinti šiltnamio dujų 
taršą 8 proc. Iki 2020 m. teršalų kiekis turėtų būti sumažintas maždaug 20 proc., o sudarius 
tarptautinę sutartį – maždaug 30 proc. Jei panašūs drąsūs tikslai būtų įgyvendinti aviacijos 
sektoriuje, kuriame nuo 1990 m. išmetamų teršalų kiekis padidėjo dvigubai, šio sektoriaus 
teršalų kiekis iki 2012 m. turėtų būtų sumažintas daugiau kaip 50 proc. Dėl esamų techninių 
galimybių tai neįmanoma. Tačiau siekiant parodyti bent truputį daugiau teisingumo kitų 
sektorių atžvilgiu, aviacijos sektoriaus tarša turėtų būti nors šiek tiek sumažinta. Pranešėjas 
siūlo, palyginti su 2004–2006 m., sumažinti taršą 10 proc. Tai neužkerta kelio didėjimui net 
jeigu faktinė aviacijos tarša artimiausioje perspektyvoje nesumažėtų, nes oro linijos gali pirkti 
kreditus iš kitų sektorių arba pagal CDM ir JI.

Ne anglies dvideginio aviacijos sektoriaus poveikis

Mokslo tyrimų rezultatai rodo, kad klimato kaitai įtakos turi ne tik anglies dvideginio dujų 
teršalai, bet ir kitokie veiksniai. Reikšmingas vaidmuo čia tenka azoto oksidams ir 
plunksninių debesų poveikiui. Mokslinių duomenų apie plunksninius debesis nepakanka, 
tačiau vadovaujantis atsargumo principu reikėtų vengti, jei įmanoma, plunksninių debesų 
susidarymo. Dėl šios priežasties pranešėjas siūlo įtraukti konstatuojamąją dalį dėl oro eismo 
vadybos institucijų. Dėl azoto oksidų Komisija siūlo priimti atskirą įstatymą. Deja, toks 
pasiūlymas nebuvo pateiktas. Todėl pranešėjas siūlo nurodyti aviacijos sektoriaus azoto 
oksidų teršalų poveikio koeficientą. Koeficientas turėtų būti išbrauktas iškart po to, kai 
Taryba ir Europos Parlamentas pritars naujam Komisijos pasiūlymui dėl azoto oksidų.

Išimtys vyriausybės skrydžiams

Labai svarbus klausimas yra Komisijos siūloma išimtis vyriausybių vadovų skrydžiams. 
Remiantis tuo, kad viešasis sektorius ir ypač politikai turėtų rodyti pavyzdį, į kurį būtų galima 
lygiuotis, išimtis vyriausybių vadovų skrydžiams sulaukė pagrįstos visuomenės kritikos. 
Pranešėjas mano, kad šio nukrypimo nuo nuostatos būtina atsisakyti.

Oro eismo vadyba

Europos Parlamentas daugelį metų ragino gerinti oro eismo vadybos sistemą. Deja, valstybės 
narės ir Taryba ją delsė patvirtinti. Manoma, kad ši sistema pradės galioti tik 2020 m.

Bendro Europos dangaus/ES oro eismo vadybos mokslinių tyrimų programa (SESAR) buvo 
patvirtinta dėl ekonominių ir transporto politikos priežasčių. Tačiau šia programa taip pat 
siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą. Dėl šios priežasties reikėtų raginti 
valstybes nares ir Tarybą kuo greičiau pradėti įgyvendinti šią iniciatyvą.
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