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***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju
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pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0818)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0011/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Transporta un tūrisma komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
8.A APSVĒRUMS (jauns)

(8a) Papildus ekonomikas līdzekļiem 
pastāv iespēja ievērojami samazināt gāzu 
emisiju, izmantojot tehnoloģiskos un 
operatīvos uzlabojumus, kuri tagad ir 
jāpastiprina vairāk nekā jebkad agrāk. 

Pamatojums

Lai panāktu maksimālu emisijas samazināšanos, emisijas kvotu tirdzniecība aviācijas nozarē 
var būt tikai daļa no plašākas stratēģijas, kurā jo īpaši jāiekļauj jaunu tehnoloģiju 

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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īstenošana, kas jāveic vienlaicīgi ar piemērotas infrastruktūras izveidošanu.

Grozījums Nr. 2
8.B APSVĒRUMS (jauns)

(8b) Padarot gaisa satiksmes pārvaldību 
(ATM) efektīvāku, par 12 % var 
samazināt degvielas patēriņu, tādējādi 
sekmējot CO2 emisijas samazināšanos. 
Tāpēc pēc iespējas drīzāk ir jāīsteno 
projekts par vienotu Eiropas gaisa telpu 
un SESAR. It īpaši Eiropas iestādēm un 
dalībvalstīm, cieši sadarbojoties ar 
attiecīgajiem gaisa telpas izmantotājiem, 
būs nozīmīga loma, ātri un apņēmīgi 
veidojot funkcionālos gaisa telpas blokus 
un ieviešot jēdzienu par pielāgojamiem 
gaisa telpas blokiem un elastīgu gaisa 
telpas izmantošanu.

Pamatojums

Eiropas vienotās gaisa telpas/gaisa satiksmes pārvaldības izpēte ir sākta ekonomisku 
apsvērumu un transporta politikas dēļ. Tomēr Eiropas vienotajai gaisa telpai/gaisa satiksmes 
pārvaldībai būtu jābūt arī tādam projektam, kurā ir paredzēta siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana. Tādēļ jāmudina dalībvalstis un Padomi sākt izpēti pēc iespējas drīzāk.

Grozījums Nr. 3
8.C APSVĒRUMS (jauns)

(8c) Pētniecība un tehnoloģija ir 
inovācijas pamatelementi. Eiropas 
iestādes turpinās atbalstīt Septītās izpētes 
pamatprogrammas tehnoloģiju iniciatīvu 
„Clean Sky”, kas paredzēta, lai krasi 
mazinātu gaisa transporta radīto ietekmi 
uz vidi nolūkā novērst vides piesārņošanu 
ar siltumnīcefekta gāzēm.

Pamatojums

Ieviešot jaunu instrumentu „Kopīgā tehnoloģiju iniciatīva” (JTI) Septītajā pamatprogrammā, 
Eiropas Savienības nolūks ir palielināt privāto ieguldījumu apjomu Eiropas izpētē un 
paātrināt progresīvo tehnoloģiju attīstību un to izmantošanu Eiropas produkcijas ražošanā. Ir 
stingri jāatbalsta īpaši izstrādātā „Kopīgā tehnoloģiju iniciatīva”, lai mazinātu gaisa 
transporta ietekmi uz vidi („Clean Sky”). 
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Grozījums Nr. 4
8.D APSVĒRUMS (jauns)

(8d) Lidostu, īpaši reģionālo lidostu, 
subsidēšana neveicina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanos. Tāpēc 
Komisija stingri piemēros konkurences 
tiesības nolūkā pakāpeniski samazināt 
subsīdijas.

Pamatojums

Daudzas vietējās varas iestādes vai reģionālās iestādes subsidē lidostas. Tikai šo subsīdiju 
dēļ ir pieejami zemo izmaksu lidsabiedrību piedāvājumi. Tas nelabvēlīgi ietekmē citas 
lidsabiedrības un rada mākslīgu gaisa satiksmi, kas nepastāvētu, ja šādu subsīdiju nebūtu. 
Tādēļ ir jānovērš subsidēšana, lai arī tādā veidā samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju. 

Grozījums Nr. 5
11. APSVĒRUMS

(11) No 2011. gada emisijas no 
lidojumiem starp Kopienas lidostām ir 
jāiekļauj Kopienas sistēmā. No 2012. gada 
tajā ir jāiekļauj emisijas no visām 
lidmašīnām, kas nosēžas Kopienas 
lidostās un izlido no tām. Tāpēc Kopienas 
sistēma var kalpot par paraugu šādas 
sistēmas izplatīšanai visā pasaulē. Ja kāda 
trešā valsts pieņem vismaz šīs direktīvas 
prasībām atbilstošus pasākumus, lai 
samazinātu ietekmi uz klimatu, ko rada 
lidmašīnas, kas izlido no šīs valsts un 
nosēžas Kopienas lidostās, ir jāgroza 
Kopienas sistēmas darbības joma, 
izslēdzot to lidmašīnu lidojumus, kuras no 
šīs valsts ielido Kopienā.

(11) No 2010. gada emisijas no visām
lidmašīnām, kas ielido Kopienas lidostās 
un izlido no tām, ir jāiekļauj Kopienas 
sistēmā. Tāpēc Kopienas sistēma var 
kalpot par paraugu šādas sistēmas 
izplatīšanai visā pasaulē. Klimata 
pārmaiņas ir problēma, kas jārisina visas 
pasaules mērogā. Kopiena uzskata, ka šī 
direktīva kā pirmais pasākums ir ļoti 
būtiska. Valstis, kuras nav ES dalībvalstis, 
tiek aicinātas izteikt ierosinājumus un 
piedalīties diskusijā, lai turpinātu 
pilnveidot šo politikas instrumentu. Pirms 
šīs direktīvas ieviešanas un tās ieviešanas 
laikā Komisijai ir pastāvīgi jāsazinās ar 
trešām pusēm un jāuzklausa to viedoklis. 
Ja Eiropas Savienība panāk vienošanos 
ar trešām pusēm par kopīgu sistēmu, kura 
rada tikpat pozitīvu ietekmi uz vidi kā 
direktīva, Komisija var ierosināt 
grozījumu šajā direktīvā. Komisija 
jebkurā gadījumā var ierosināt 
priekšlikumu, lai lidmašīnas, kas izlido no 
trešām valstīm, netiek iekļautas sistēmā, 
ja trešās valsts rīcībā ir sistēma, kas 
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nodrošina videi vismaz tādu pašu labumu 
kā šī direktīva.

Pamatojums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju būtiski var samazināt tikai, izmantojot tādu sistēmu, kuru pēc 
iespējas ātrāk var attiecināt uz starpkontinentāliem lidojumiem. Šis pasākums ir tikai pirmais 
solis. ES ir jāveic sarunas ar trešām pusēm, lai vienotos par vispārējo sistēmu iespējami 
drīzāk. (Sk. 12. un 21. grozījumu.)

Grozījums Nr. 6
12. APSVĒRUMS

(12) Aviācija ietekmē pasaules klimatu, 
emitējot oglekļa dioksīdu, slāpekļa 
oksīdus, ūdens tvaikus un sulfātus, kā arī 
kvēpu daļiņas. Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome ir aprēķinājusi, ka 
aviācijas kopējā ietekme pašreiz ir no 
divām līdz četrām reizēm lielāka par 
ietekmi, ko pagātnē radīja tikai oglekļa 
dioksīda emisija. Nesenais Kopienas 
veiktais pētījums rāda, ka aviācijas kopējā 
ietekme varētu būt aptuveni divas reizes 
lielāka nekā tikai oglekļa dioksīda ietekme. 
Tomēr nevienā no šiem aprēķiniem nav 
ņemta vērā spalvu mākoņu ļoti neskaidrā 
ietekme. Saskaņā ar Līguma 174. panta 
2. punktu Kopienas vides politikai 
jāpamatojas uz piesardzības principa, un 
tāpēc visi aviācijas ietekmes veidi 
aplūkojami līdz iespējamai pakāpei. Lai 
noteiktu piemērotu rādītāju sistēmu 
atšķirīgas ietekmes salīdzināšanai, ir 
vajadzīgs zinātnes progress, pragmatiska 
un piesardzīga pieeja. Ar slāpekļa oksīdu 
emisiju saistītus jautājumus risinās citos 
tiesību aktos, kurus iesniegs Komisija.

(12) Aviācija ietekmē pasaules klimatu, 
emitējot oglekļa dioksīdu, slāpekļa 
oksīdus, ūdens tvaikus un sulfātus, kā arī 
kvēpu daļiņas. Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome ir aprēķinājusi, ka 
aviācijas kopējā ietekme pašreiz ir no 
divām līdz četrām reizēm lielāka par 
ietekmi, ko pagātnē radīja tikai oglekļa 
dioksīda emisija. Nesenais Kopienas 
veiktais pētījums rāda, ka aviācijas kopējā 
ietekme varētu būt aptuveni divas reizes 
lielāka nekā tikai oglekļa dioksīda ietekme. 
Tomēr nevienā no šiem aprēķiniem nav 
ņemta vērā spalvu mākoņu ļoti neskaidrā 
ietekme. Saskaņā ar Līguma 174. panta 
2. punktu Kopienas vides politikai 
jāpamatojas uz piesardzības principa, un 
tāpēc visi aviācijas ietekmes veidi 
aplūkojami līdz iespējamai pakāpei. Lai 
noteiktu piemērotu rādītāju sistēmu 
atšķirīgas ietekmes salīdzināšanai, ir 
vajadzīgs zinātnes progress, pragmatiska 
un piesardzīga pieeja. Ar slāpekļa oksīdu 
emisiju saistītus jautājumus risinās citos 
tiesību aktos, kurus iesniegs Komisija. 
Gaisa satiksmes pārvaldības iestādēm 
jāizmanto iedarbīgi pasākumi, lai 
nepieļautu lidmašīnu izplūdes grīstu un 
spalvu mākoņu veidošanos, ja mainās 
lidojumu sistēma, proti, ir jānodrošina, lai 
lidojumi netiek veikti zonās, kurās 
specifisku atmosfēras apstākļu dēļ ir 
iespējama šādu mākoņu veidošanās.
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Pamatojums

Zinātniski ir pierādīts, ka aviācijas nozare ietekmē klimatu ne tikai CO2 emisijas dēļ. Spalvu 
mākoņi, kas var veidoties no lidmašīnu radītām izplūdes grīstēm, notur siltumu zemes 
atmosfērā, un tādējādi tiek veicināta globālā sasilšana.

Grozījums Nr. 7
13. APSVĒRUMS

(13) Lai izvairītos no konkurences 
izkropļojumiem, ir jāparedz saskaņota 
kvotu piešķiršanas metodika. Lai jaunajiem 
gaisa kuģu ekspluatantiem nodrošinātu 
piekļuvi tirgum, daļu no kvotām piešķirs 
vairāksolīšanā atbilstīgi noteikumiem, kas 
jāizstrādā Komisijai. Gaisa kuģu 
ekspluatantiem, kas pārtrauc darbību, 
turpina izsniegt kvotas līdz tā laika posma 
beigām, uz kuru bezmaksas kvotas jau ir 
bijušas piešķirtas.

(13) Lai izvairītos no konkurences 
izkropļojumiem, ir jāparedz saskaņota 
kvotu piešķiršanas metodika. Lai jaunajiem 
gaisa kuģu ekspluatantiem nodrošinātu 
piekļuvi tirgum, daļu no kvotām piešķirs 
vairāksolīšanā. 

Pamatojums

Tiesību aktos nevajadzētu ietvert mudinājumu gaisa kuģu ekspluatantiem pārtraukt 
uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 8
14. APSVĒRUMS

(14) Aviācija pastiprina klimata 
pārmaiņas, ko izraisa cilvēku darbība 
kopumā. Ieņēmumi no kvotu 
vairāksolīšanas izmantojami, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju, 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei, 
atbalstītu izpēti un attīstību 
samazināšanas un pielāgošanās jomā un 
lai segtu sistēmas pārvaldības izdevumus. 
Vairāksolīšanas ieņēmumi jo īpaši 
izmantojami, lai veiktu iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunīgās 
enerģijas fondā, un finansētu pasākumus, 
kas paredzēti, lai nepieļautu mežu 
izciršanu un atvieglotu pielāgošanos 
jaunattīstības valstīs. Noteikumi 

(14) Transporta veidus, kuri nerada 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, piemēram, 
autobusu un dzelzceļa transportu, apliek 
ar augstiem nodokļiem un maksām, 
turklāt dažās dalībvalstīs šos transporta 
veidus apliek arī ar vides nodokļiem. 
Dzelzceļa transports ir jau iekļauts 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, 
pamatojoties uz to, ka galvenais enerģijas 
avots ir elektroenerģija. Tāpēc ieņēmumi 
no vairāksolīšanas būtu jāizmanto, lai 
pazeminātu nodokļus un maksas tiem 
transporta veidiem, kuri nerada 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, piemēram, 
autobusu un dzelzceļa transportam. 
Dalībvalstīm jārīkojas tā, lai to pilsoņiem 
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vairāksolīšanas līdzekļu izmantošanai ir 
jādara zināmi Komisijai. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 
88. panta 3. punktā noteiktā pienākuma 
darīt zināmus konkrētus valsts 
pasākumus. Direktīva neietekmē jebkādu 
turpmāko tādu valsts atbalsta procedūru 
rezultātus, kuras var veikt atbilstīgi 
Līguma 87. un 88. panta noteikumiem.

netiktu palielināts kopējo maksu slogs.

Pamatojums

Ir jāsaprot, ka nevajadzētu palielināt pilsoņu un ekonomikas vispārējo nodokļu un maksu 
slogu. Nodokļi un maksas, ar ko apliek transporta veidus, kuri nerada nelabvēlīgu ietekmi uz 
vidi, ir ļoti augstas, un tāpēc tās ir jāsamazina, lai nodrošinātu pareizo stimulu.

Grozījums Nr. 9
15.A APSVĒRUMS (jauns)

(15a) Emisijas kvotu tirdzniecības 
pašreizējās sistēmas rezultātā 
energoietilpīgās nozares jau tagad izjūt 
spiedienu pārmērīgi augsto CO2 cenu dēļ. 
Pastāv patiesi oglekļa izplūdes draudi, ja 
sistēmā tiks iekļauta cita nozīmīga nozare, 
kam vajadzēs iegādāties emisijas atļaujas. 
Lai energoietilpīgās nozarēs, piemēram, 
cementa, kaļķa vai tērauda ražošanā,  
nepieļautu oglekļa izplūdes, Komisija 
izskatīs dažādas iespējas, tādas kā nozares 
mērķi vai tādu nodokļu piemērošana, kuri 
maksājami, šķērsojot robežu, un līdz 
2008. gada beigām publicēs ziņojumu par 
to, kā šo jautājumu vajadzētu risināt.

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir lūdzis sagatavot atsevišķu shēmu attiecībā uz aviāciju. Viens no 
iemesliem bija tāds, ka energoietilpīgās nozares ir jāaizsargā no tā, ka aviācijas nozare 
varētu iegādāties visas tai vajadzīgās atļaujas, savukārt tādām nozarēm kā cementa, tērauda 
un kaļķu ražošana vairs nebūs iespēju attīstīties Eiropas Savienībā. Komisija nav ņēmusi vērā 
Eiropas Parlamenta padomu. Tādēļ ir jāpievēršas citiem pasākumiem, kā aizsargāt 
energoietilpīgās nozares.

Grozījums Nr. 10
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15.B APSVĒRUMS (jauns)

(15b) Lai atspoguļotu to, ka gaisa kuģu 
ekspluatanti nevar pāriet uz alternatīvu 
(atjaunīgo) enerģijas resursu 
izmantošanu, aviācijas nozarē
noteiktajam maksimālajam limitam ir 
jābūt daudz augstākam nekā citās 
emisijas kvotu tirdzniecības nozarēs.

Pamatojums

Salīdzinājumā ar 1990. gadu citām nozarēm tagad ir pienākums samazināt emisiju. Tā kā 
kopš tā laika aviācijas radītās emisijas apjoms ir divkāršojies, aviācijas nozarē emisiju 
samazināt vajadzētu vairāk nekā par pusi. Taču tehniski tas nemaz nav iespējams.

Grozījums Nr. 11
21. APSVĒRUMS

(21) Jo īpaši Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt pasākumus to kvotu 
vairāksolīšanai, kuras nav jāizsniedz bez 
maksas, kā arī grozīt I pielikumā 
norādītās aviācijas darbības, ja trešā 
valsts ievieš pasākumus, lai samazinātu 
aviācijas ietekmi uz klimata pārmaiņām. 
Tā kā šie ir vispārēji pasākumi un 
paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas 
nebūtiskos elementus un lai papildinātu 
šo direktīvu, pievienojot vai grozot jaunus 
nebūtiskus elementus, tie būtu jāpieņem 
saskaņā ar regulatīvo procedūru, veicot 
rūpīgu pārbaudi, kas paredzēta Lēmuma 
Nr. 1999/468/EK 5a. pantā.

svītrots

Pamatojums

Vairāksolīšanā izsolīto sertifikātu skaits ir jānosaka pamatnostādnē (sk. grozījumu Nr. 13). 
Pamatojoties uz koplēmuma procedūru, būtu jāpielāgo pamatnostādne, saskaņojot to ar trešo 
valstu vai trešo valstu grupu pasākumiem (sk. grozījumu Nr. 14).

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 3. PUNKTS

3.b pants (Direktīva 2003/87/EK)
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1. Laika posmā no 2011. gada 1. janvāra 
līdz 2012. gada 31. decembrim kopējais 
gaisa kuģu ekspluatantiem piešķiramo 
emisijas kvotu daudzums atbilst 100 % no 
aviācijas iepriekšējo gadu emisiju summas 
attiecībā uz katru gadu.

1. Laika posmā no 2010. gada 1. janvāra 
līdz 2012. gada 31. decembrim kopējais 
gaisa kuģu ekspluatantiem piešķiramo 
emisijas kvotu daudzums atbilst 90 % no 
aviācijas iepriekšējo gadu emisiju summas 
attiecībā uz katru gadu.

2. Laika posmā, kas minēts 11. panta 
2. punktā un sākas 2013. gada 1. janvārī, 
gaisa kuģu ekspluatantiem piešķiramo 
kvotu kopējais daudzums ir vienāds ar 
100 % no aviācijas iepriekšējo gadu 
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 
90 % no aviācijas iepriekšējo gadu 
emisijām, reizinot ar gadu skaitu laika 
posmā. 

3. Otrajā laika posmā, kas minēts 11. panta 
2. punktā, un katrā nākamajā posmā gaisa 
kuģu ekspluatantiem piešķiramo aviācijas 
kvotu kopējais daudzums ir vienāds ar 
100 % no aviācijas iepriekšējo gadu 
emisijām, reizinot ar gadu skaitu laika 
posmā. 

3. Otrajā laika posmā, kas minēts 11. panta 
2. punktā, un katrā nākamajā posmā gaisa 
kuģu ekspluatantiem piešķiramo aviācijas 
kvotu kopējais daudzums ir vienāds ar 
90 % no aviācijas iepriekšējo gadu 
emisijām, reizinot ar gadu skaitu laika 
posmā. Ja politikā attiecībā uz klimata 
pārmaiņām ir noteikts, ka, lai sasniegtu 
starptautiskos vai ES mērķus, turpmāk ir 
jāsamazina gāzu emisija, kas izraisa 
klimata pārmaiņas, tad, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, kvotu daudzumu 
nākamajos laika posmos var samazināt.

4. Sešu mēnešu laikā no šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija lemj par aviācijas 
emisijām iepriekšējos gados, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem datiem. 

4. Sešu mēnešu laikā no šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija lemj par aviācijas 
emisijām iepriekšējos gados, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem datiem. 

Pamatojums

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector.
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Grozījums Nr. 13
1. PANTA 3. PUNKTS

3.c panta 1. punkts (Direktīva 2003/87/EK)

1. Laika posmā, kas minēts 3b. panta 1. 
punktā, kvotu procentuālu daudzumu
izsola vairāksolīšanā. Procentuālais 
daudzums atbilst dalībvalstu 
ierosinātajam vidējam procentuālajam 
daudzumam, tostarp vairāksolīšanai to 
valsts kvotu piešķiršanas plānos saskaņā 
ar III nodaļu attiecīgajam laika posmam.

1. Laika posmā, kas minēts 3b. panta 1. 
punktā, 50 % kvotu izsola vairāksolīšanā. 

Pamatojums

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 3. PUNKTS

3.c panta 2. punkts (Direktīva 2003/87/EK)

2. Turpmākajos laika posmos procentuālajā 
daudzumā, kas jāizsola vairāksolīšanā, 
ņem vērā šīs direktīvas vispārējo pārskatu.

2. Turpmākajos laika posmos 1. punktā 
minēto procentuālo daudzumu, kas jāizsola 
vairāksolīšanā, var palielināt, ņemot vērā
šīs direktīvas vispārējo pārskatu.

Pamatojums

Procentuālajam daudzumam, kas piešķirts vairāksolīšanas rezultātā, nevajadzētu būt 
mazākam par 50 %.

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 3. PUNKTS

3.c panta 3. punkts (Direktīva 2003/87/EK)

3. Komisija pieņem regulu, kas satur sīki 
izstrādātu noteikumus par to, kā 
dalībvalstis nodod vairāksolīšanā tās 

svītrots
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kvotas, kuras saskaņā ar 1. un 2. punktu 
nav jāpiešķir bez maksas. Katras valsts 
katrā laika posmā izsolāmo kvotu skaits ir 
proporcionāls tās daļai no kopējā visām 
dalībvalstīm pieļautā aviācijas emisiju 
daudzuma atskaites gadā, par ko paziņots 
saskaņā ar 14. panta 3. punktu un kas 
pārbaudīts saskaņā ar 15. pantu. Laika 
posmam, kas minēts 3b. panta 1. punktā, 
atskaites gads ir 2010. gads, un katram 
nākamajam laika posmam, kas minēts 3b. 
panta 1. punktā, atskaites gads ir 
kalendārais gads, kurš beidzas 24 
mēnešus pirms tā laika posma sākuma, uz 
kuru attiecas vairāksolīšana. 
Minēto regulu, kas paredzēta, lai šajā 
direktīvā grozītu nebūtiskos elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, veicot rūpīgu pārbaudi, kas 
noteikta 23. panta 2a. punktā.

Pamatojums

Kvotu procentuālo daudzumu, ko piešķir vairāksolīšanā, nevajadzētu noteikt, izmantojot 
komitoloģijas procedūru, bet gan Padomes un Komisijas koplēmuma procedūru. 
Sk. 12. grozījumu.

Grozījums Nr. 16
1. PANTA 3. PUNKTS

3.c panta 4. punkts (Direktīva 2003/87/EK)

4. Ieņēmumus, kas iegūti no kvotu 
vairāksolīšanas saskaņā ar 3. punktu, 
izmanto, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņu ietekmei un segtu 
administrējošās dalībvalsts izdevumus 
saistībā ar šo direktīvu. Dalībvalstis dara 
Komisijai zināmus atbilstoši šim punktam 
veiktos pasākumus.

4. Tāpēc ieņēmumi no vairāksolīšanas būtu 
jāizmanto, lai pazeminātu nodokļus un 
maksas tiem transporta veidiem, kuri 
nerada nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, 
piemēram, autobusu un dzelzceļa 
transportam. Dalībvalstīm jācenšas, lai to 
pilsoņiem netiktu palielināts kopējo 
maksu slogs.

Pamatojums

Ir jāsaprot, ka nevajadzētu palielināt pilsoņu un ekonomikas vispārējo nodokļu un maksu 
slogu. Nodokļi un maksas, ar ko apliek transporta veidus, kuri nerada nelabvēlīgu ietekmi uz 
vidi, ir ļoti augstas, un tāpēc tās ir jāsamazina, lai nodrošinātu pareizo stimulu.
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Grozījums Nr. 17
1. PANTA 3. PUNKTS

3.d panta 3. punkta b) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 2003/87/EK)

b) kvotu skaitu, kas šajā laika posmā bez 
maksas piešķiramas saskaņā ar 3c. pantu,

svītrots

Pamatojums

Kvotu procentuālo daudzumu, ko piešķir vairāksolīšanā, nevajadzētu noteikt, izmantojot 
komitoloģijas procedūru, bet gan Padomes un Komisijas koplēmuma procedūru. 
Sk. 12. grozījumu.

Grozījums Nr. 18
1. PANTA 8. PUNKTS BA) APAKŠPUNKTS (jauns)
12. panta 2.b punkts (jauns) (Direktīva 2003/87/EK)

(ba) iekļauj šādu 2.b punktu:
“2.b Ja līdz 2010. gada 1. janvārim netiks 
īstenoti Kopienas pasākumi, ar kuriem 
stimulē slāpekļa oksīdu izplūdes 
samazināšanu no gaisa kuģiem, kas veic 
kādu no I pielikumā uzskaitītajām 
aviācijas darbībām, tad 2.a punkta 
izpratnē un atkāpjoties no 3.a punkta 
oglekļa dioksīda daudzums, kuru gaisa 
kuģa ekspluatants, pamatojoties nevis uz 
aviācijas kvotu, bet cita veida kvotu vai 
SES vai ESV atļaujām, var emitēt, ir 
jādala ar ietekmes koeficientu 1,5.”

Pamatojums

Saskaņā ar jaunāko zinātnisko pētījumu, ir visai viduvējas zināšanas par to, cik lielā mērā 
slāpekļa oksīda (NOx) emisija ietekmē klimata pārmaiņas. Jāsecina, ka aviācijas radītā NOx 
emisija klimata pārmaiņas ietekmē aptuveni 1,5 reizes vairāk nekā tikai CO2 emisija. Kamēr 
nav stājušies spēkā citi īpaši pasākumi, NOx sildošā iedarbība ir jāaplūko šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 19
1. PANTA 16. PUNKTS

25.a panta 1. daļa (jauna) (Direktīva 2003/87/EK)

Ja trešā valsts pieņem pasākumus no šīs Ja trešā valsts pieņem pasākumus no šīs 
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valsts izlidojošo un Kopienā ielidojošo 
lidmašīnu ietekmes samazināšanai uz 
klimata pārmaiņām, kas ir vismaz 
līdzvērtīgi šīs direktīvas prasībām, 
Komisija groza šo direktīvu, paredzot, ka 
lidojumi no šīs valsts tiek izslēgti no 
I pielikumā norādītajām aviācijas 
darbībām attiecībā uz nākamo laika 
posmu, kas minēts 3b. pantā.

valsts izlidojošo un Kopienā ielidojošo 
lidmašīnu ietekmes samazināšanai uz 
klimata pārmaiņām, kas ir vismaz 
līdzvērtīgi šīs direktīvas prasībām, 
Komisija groza šo direktīvu, lai nepieļautu 
divkāršus aprēķinus un lai garantētu 
vienādu attieksmi.

Pamatojums

Ja trešās valstis arī izveido sistēmu, ir jānodrošina, lai tā atbilst Eiropas sistēmai. Ielidojošo 
lidmašīnu izslēgšana attiecas tikai uz Eiropas Savienības sistēmu. Izdarot izmaiņas 
formulējumā, var veikt pielāgojumus, nepieļaujot divkāršus aprēķinus.

Grozījums Nr. 20
2. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Ja valstis, kas nav ES dalībvalstis, vai 
šādu valstu grupas vienojas ar Eiropas 
Savienību par kopīgu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, kas nodrošina 
vismaz tādu pašu labumu videi kā sistēma, 
kura izveidota saskaņā ar šo direktīvu, 
Komisija var ierosināt šīs direktīvas 
grozījumu, lai pielāgotu to kopīgās 
sistēmas noteikumiem.

Pamatojums

Priekšlikumā ir skaidri jānosaka, ka Eiropas Savienība neuzstās uz savu izveidoto sistēmu, 
bet uzstāj uz to, ka ir jāpievērš uzmanība ietekmei uz vidi, lai aizsargātu klimatu.

Grozījums Nr. 21
PIELIKUMA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

I Pielikuma 2. punkts (Direktīva 2003/87/EK)

Attiecībā uz 2011. gadu aviācijas darbībā 
iekļauj tikai lidojumus, kas gan sākas, gan 
beidzas lidostā, kas atrodas tādas 
dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas 
Līgums. No 2012. gada 1. janvāra 
aviācijas darbībā iekļauj visus lidojumus 
uz lidostu vai no lidostas, kas atrodas 

No 2010. gada aviācijas darbībā iekļauj 
lidojumus, kas gan sākas, gan beidzas 
lidostā, kas atrodas tādas dalībvalsts 
teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, kā arī 
lidojumus uz lidostu vai no lidostas, kas 
atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, uz 
kuru attiecas Līgums.
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tādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru 
attiecas Līgums.

Pamatojums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju būtiski var samazināt tikai, izmantojot tādu sistēmu, kuru pēc 
iespējas ātrāk var attiecināt uz starpkontinentāliem lidojumiem. Šis pasākums ir tikai pirmais 
solis. ES ir jāveic sarunas ar trešām pusēm, lai vienotos par vispārējo sistēmu iespējami 
drīzāk. (Sk. 5. un 12. grozījumu.)

Grozījums Nr. 22
PIELIKUMA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

I pielikuma 2. punkts, tabula, jauna kategorija, a) apakšpunkts (Direktīva 2003/87/EK)

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

svītrots

Pamatojums

Valsts sektoram, īpaši valdībai, ir jārāda pozitīvs piemērs. Dažas valdības ir jau ieviesušas 
brīvprātīgu iemaksu sistēmu, lai kompensētu siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko rada valdības 
pārstāvju pārvadāšana, izmantojot lidaparātus. Ierosinātā izslēgšana pilnībā būtu pretrunā 
ar vairākumu valdību īstenoto politiku un tam, ko sagaida sabiedrība. 

Grozījums Nr. 23
PIELIKUMA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

IV pielikuma B daļas „Tonnkilometru datu monitorings saskaņā ar 3d. pantu” 2. punkta 2. 
ievilkums (Direktīva 2003/87/EK)

– gaisa kuģa ekspluatants var izvēlēties 
izmantot vai nu reālo, vai standarta 
pasažieru un pārbaudītās bagāžas masu, 
kas uzrādīta tā masas un līdzsvara 
dokumentācijā attiecīgajiem lidojumiem, 
vai noklusējuma datus par katru pasažieri 
un viņa pārbaudīto bagāžu 100 kg apmērā.

– gaisa kuģa ekspluatants var izvēlēties 
izmantot vai nu reālo, vai pasažieru un 
pārbaudītās bagāžas standarta masu, kas 
uzrādīta tā masas un līdzsvara 
dokumentācijā attiecīgajiem lidojumiem, 
vai noklusējuma datus par katru pasažieri 
un viņa pārbaudīto bagāžu 160 kg apmērā.

Pamatojums

Lai aprēķinātu salīdzinošās novērtēšanas parametru, Komisija ierosināja noteikt 
pārvadājamā svara apmēru vienam pasažierim — 100 kg. Tomēr šāds definējums nostādītu 
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kravas pārvadātājus labākā situācijā nekā pasažieru pārvadātājus, jo vienu tonnu smagas 
kravas pārvadāšanai tiek tērēts mazāk enerģijas nekā desmit pasažieru pārvadāšanai tādā 
pašā attālumā, un rezultātā arī gāzu emisija ir mazāka. Lai pārvadātu pasažierus, ir 
vajadzīgas sēdvietas, dienesta telpas, tualetes telpas un pasažieru apkalpošanas piederumi, 
savukārt kravas pārvadāšanai nekas no iepriekšminētā nav nepieciešams. Tādēļ referents 
ierosina noteikt lielāku vērtību.

Grozījums Nr. 24
PIELIKUMA 3. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

V pielikuma B daļas 14. punkta 1.a) daļa (jauns) (Direktīva 2003/87/EK)

Eiropas iestādes un dalībvalstis 
nodrošina, lai metodes, ko savā darbā 
izmantos pārbaudītājs, tiek saskaņotas 
pirms direktīvas ieviešanas un lai tās 
noteikumi tiktu piemēroti vienādi.

Pamatojums

Lai gaisa satiksmes nozarē nodrošinātu noteikumu vienādu piemērošanu, ir jāpārbauda 
metožu, procedūru un to izmantošanas atbilstība. Ja dalībvalstīs noteikumus piemēro 
atšķirīgi, tas noved pie konkurences izkropļojumiem.

Grozījums Nr. 25
PIELIKUMA 3. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

V pielikuma B daļas 16. punkta 1.a) daļa (jauns) (Direktīva 2003/87/EK)

Eiropas iestādes un dalībvalstis 
nodrošina, lai metodes, ko savā darbā 
izmantos pārbaudītājs, tiek saskaņotas 
pirms direktīvas ieviešanas un lai tās 
noteikumi tiktu piemēroti vienādi.

Pamatojums

Lai gaisa satiksmes nozarē nodrošinātu noteikumu vienādu piemērošanu, ir jāpārbauda 
metožu, procedūru un to izmantošanas atbilstība. Ja dalībvalstīs noteikumus piemēro 
atšķirīgi, tas noved pie konkurences izkropļojumiem.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) nesenajos ziņojumos ir ievērojami uzsvērta 
steidzamība ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisiju, lai novērstu klimata pārmaiņas.1

Pasaules Bankas bijušais galvenais ekonomists sers Nicholas Stern ziņojumā Lielbritānijas 
valdībai ir uzsvēris, ka “mūsu rīcība nākamajās desmitgadēs, iespējams, vēlāk šajā gadsimtā 
un nākamajā gadsimtā var radīt ekonomiskās un sociālās darbības sagraušanas risku tādā 
apmērā, kas būtu pielīdzināms pasaules kariem un 20. gadsimta pirmās puses ekonomiskajai 
depresijai” (N. Stern ziņojums, 572. lpp.).

Eiropadome sanāksmē, kas notika 2007. gada 8.–9. martā, pieņēma samērā vērienīgu 
stratēģiju šajā jomā. Saskaņā ar starptautisku nolīgumu līdz 2020. gadam siltumnīcefekta gāzu 
emisija Eiropas Savienības un citās rūpnieciski attīstītās valstīs ir jāsamazina par 30 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Eiropas Parlaments vairākās rezolūcijās ir uzsvēris, ka steidzami jārīkojas, lai novērstu 
klimata pārmaiņas, un ir apliecinājis savu apņemšanos, veidojot Klimata pārmaiņu pagaidu 
komiteju.

Diezgan pārsteidzoši, ka Komisijas priekšlikums par aviācijas iekļaušanu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā ir vienīgais likumdošanas priekšlikums par klimata pārmaiņu 
mazināšanu, kuru šobrīd Eiropas iestādēs apspriež, izmantojot koplēmuma procedūru.

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

Cik apņēmīga ir Eiropas Savienība, nonākot līdz konkrētam tiesību aktam?

Vai mēs esam atraduši saprātīgu veidu, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, vienlaikus 
neapdraudot Eiropas rūpniecības konkurētspēju?

Kādu signālu mēs dodam trešām pusēm?

Siltumnīcefekta gāzu emisijas palielināšanās aviācijas nozarē ir milzīga. Salīdzinājumā ar 
1990. gadu jau patlaban emisija ir palielinājusies par 100 %.2 Tas ir lielā pretrunā ar Kioto 
Protokolā noteikto mērķi samazināt emisiju par 8 % vai ES mērķi — par 30 % pēc 
2012. gada. Daži apgalvo, ka aviācijas daļa no kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas veido 

  
1 IPCC 2007. gadā: Klimata pārmaiņas 2007. gadā, I daļa — Eksakto dabaszinātņu pamats; IPCC 2007. gadā:
Klimata pārmaiņas, II daļa — Ietekme, adaptācija un sensibilitāte; IPCC 2007. gadā: Klimata pārmaiņas 
2007. gadā, III daļa — Klimata pārmaiņu mazināšana.
2 Šie dati ir ņemti no labi zināmajiem un pārbaudītajiem 86 % (1990–2004), pieskaitot procentus, kas aprēķināti 
no vidējā pieauguma 2003./2004. gadā (7,5 % gadā) (sk. EEZ 2006. gada jūnija tehnisko ziņojumu, Eurostat 
2007. gada novembra ziņu izlaidumu).
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“tikai” aptuveni 3 %1, taču bruto pievienotās vērtības aviācijas nozares daļa ir 0,6 %.2 Neviens 
neapgalvos, ka tas nav būtiski.

Ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju aspektu, aviācija ir sliktākais transportlīdzekļu 
veids. Rēķinot uz kilometru, pārvadājot vienu pasažieri ar lidmašīnu, siltumnīcefekta gāzu 
emisija ir ievērojami lielāka nekā pārvadājot vienu pasažieri ar vilcienu vai autobusu. Pat 
automašīnas izmantošana videi ir daudz nekaitīgāka par lidošanu ar lidmašīnu.

  
1 Sk. COM(2005)459.
2 Eurostat, “Statistics in focus” 37/2005: Gaisa transporta nozare Eiropas Savienībā.



PR\671093LV.doc 21/24 PE 390.460v02-00

LV

CO2 īpatnējā emisija no dažādiem transporta veidiem ar vidēju pasažieru 
noslogojumu
Pasažieru tālsatiksmes pārvadājumi — CO2 emisijas masa gramos uz vienu pasažierkilometru
Dzelzceļi — 47
Vieglie automobiļi — 143
Lidaparāti — 191
Tālsatiksmes autobusi — 31
Avots: IFFU Heidelberg, 2007. gads

Visas ES iestādes ir atzinušas, ka šī problēma ir jārisina un ka emisijas kvotu tirdzniecība ir 
lietderīgs instruments, ja tas ir atbilstoši izveidots un apvienots ar citiem pasākumiem.



PE 390.460v02-00 22/24 PR\671093LV.doc

LV

Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikuma mērķis ir grozīt Direktīvu 2003/87/EK, iekļaujot aviācijas radīto CO2 
emisiju Kopienas emisiju sistēmā.

Ir ierosināts no 2011. gada iekļaut lidojumus starp ES lidostām un lidojumus, savukārt no 
2012. gada — lidojumus no ES un uz ES, taču ir izslēgti ne vien izmēģinājuma, glābšanas un 
apmācību lidojumi, bet arī valdības lidojumi. Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par gaisa kuģu 
ekspluatantu administratīvo uzraudzību, piešķirs kvotas saskaņoti. Kopējo kvotu daudzumu 
noteiks, pamatojoties uz aviācijas radītās emisijas vidējo daudzumu laika posmā no 2004. līdz 
2006. gadam.

Noteikts procentuālais kvotu daudzums tiks piešķirts bez maksas, pamatojoties uz salīdzinošo 
novērtējumu. Laika posmā no 2011. līdz 2012. gadam ir ierosināts pārdot vidējo procentuālo 
kvotu daudzumu izsolē no tā kvotu daudzuma, ko dalībvalstis ierosina pārdot izsolē savos 
valsts kvotu piešķiršanas plānos.

Pēc šī laika posma ir jāveic vispārējs pārskats, kā arī ir jāpārskata brīvo kvotu procentuālais 
daudzums, likšana uz vairāksolīšanu un procedūras. Komisijas regulā būs detalizēta 
informācija par vairāksolīšanu.

Lai veiktu aviācijas darbības, kvotas varēs iegādāties no citām 6 nozarēm, kas jau ir iekļautas 
Kopienas sistēmā, un varēs izmantot tā saucamos projektu kredītus (emisiju samazināšanas 
vienības un sertificētās emisijas samazināšana) līdz noteiktai saskaņotai robežai.

Komisijas priekšlikuma novērtējums

Komisijas priekšlikums ir nozīmīgs solis, lai risinātu aviācijas radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas problēmu. Taču, ņemot vērā noteiktus vides aspektus un dažādu lidsabiedrību un 
atšķirīgu transporta nozaru savstarpējo konkurenci un dažādām transporta nozarēm, to var un 
vajag būtiski uzlabot.

Ierosinātās izmaiņas

Darbības joma un sākuma datums

Vissvarīgākās izmaiņas, ko ierosināja referents, ir ieviest vienotu sākuma datumu attiecībā uz 
iekšējiem lidojumiem un citiem lidojumiem, kas izlido un ielido ES lidostās. Komisija 
apgalvo, ka nav juridisku argumentu pret sistēmas ieviešanu attiecībā uz visiem ielidojošajiem 
un izlidojošajiem lidojumiem. Komisija ierosināja divus atšķirīgus datumus politisku iemeslu 
dēļ. Iekšējo un starpkontinentālo lidojumu nošķiršana radītu ievērojamas problēmas. Sistēmas 
ietekme uz vidi būs salīdzinoši maza, ja tajā netiks iekļauti starpkontinentālie lidojumi. Tas 
radītu lidsabiedrību savstarpējās konkurences kropļojumus, kā arī izkropļotu konkurenci starp 
tūrisma reģioniem. Ir grūti paskaidrot, kāpēc, piemēram, lidojums no Apvienotās Karalistes 
uz Maroku nav iekļauts sistēmā, savukārt lidojums no Apvienotās Karalistes uz Kanāriju 
salām tajā ir iekļauts. Tādēļ referents ierosina noteikt vienotu sākuma datumu. Tā kā klimata 
pārmaiņu mazināšana kļūst arvien neatliekamāka, sākuma datums jānosaka cik drīz vien 
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iespējams. Sistēmu pieņems, iespējams, 2008. gadā. Viena gada vai divu gadu pārejas periods 
būtu reālistisks. Tādēļ referents ierosina 2010. gadu noteikt kā sākuma datumu.

Attiecības ar trešām pusēm

Klimata pārmaiņas ir pasaules mēroga problēma. Tādēļ ES sistēma, lai arī cik plaša būtu tās 
darbības joma, var būt tikai pirmais solis. Tādēļ Eiropas Komisijai ir jāveic sarunas ar trešām 
pusēm, lai pakāpeniski veidotu pasaules mēroga sistēmu. Ja Eiropas iestādes vienojas ar 
jebkuru trešo pusi par kopēju sistēmu ar vismaz tādiem pašiem ieguvumiem vides jomā, kādi 
ir paredzēti ES sistēmai, Komisija var ierosināt sistēmu pārveidot, lai to pielāgotu nolīgumam.
Ir jāprecizē, ka Eiropas Savienība neuzstāj, ka ir vajadzīga īpaša sistēma, bet iestājas par 
pozitīvu rezultātu siltumnīcefekta gāzu emisija samazināšanā.

Kvotu piešķiršanas metode

Tas, ka Komisija ierosina saskaņotu kvotu piešķiršanas metodi, ir svarīgs solis uz priekšu.
Visnopietnākā kritika par pašreizējo ETS ir saistībā ar konkurences kropļošanu, piemērojot 
pilnībā atšķirīgus valstu kvotu piešķiršanas plānus un piešķirot pārmērīgi daudz kvotu.
Komisija ierosina lielāko kvotu daļu piešķirt, veicot salīdzinošo novērtēšanu. Šī ir daudz 
labāka metode nekā pašreizējā kvotu piešķiršana uz priekšgājēja tiesību pamata. Taču arī 
salīdzinošā novērtēšanas sistēma var radīt konkurences kropļojumus, jo veids, kādā 
salīdzinošais novērtējums tiek izvēlēts, ietekmē lidsabiedrības, kuru uzņēmējdarbības modeļi 
ir atšķirīgi. Ierosinātajā Komisijas salīdzinošajā novērtējumā lielāku atbalstu varētu saņemt 
kravas transports, nevis pasažieru transports. Tādēļ tas būtu jāpieņem.

Pat pieņemtā salīdzinošās novērtēšanas sistēma, iespējams, radītu dažus konkurences 
kropļojumus. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ daudz nozīmīgākas piešķiramo kvotu daļas 
būtu jāsadala, pārdodot vairāksolīšanā. Vēl viens arguments vairāksolīšanas labā ir iespēja 
risināt to jaunpienācēju vajadzības, kuri nozarē ienes jauninājumus. Svarīgi ir arī, cik vien 
iespējams, nepieļaut virspeļņu. Saskaņā ar pašreizējo ETS kvotas tiek sadalītas bez maksas, 
bet pat tad cenas pieaug. Pārdodot izsolē ievērojamu kvotu daudzumu, dalībvalstīm būtu 
iespēja palielināt ienākumus un samazināt citus nodokļus un maksas transporta jomā.

Vairāksolīšanā iegūtās naudas izmantošana

Sabiedrībā valda noskaņojums, ka pilsoņiem un uzņēmumiem nevajag uzlikt vairāk nodokļu, 
izmaksu un citu finansiālo slogu. Tādēļ priekšlikumā ir jāprecizē, ka nauda, kas iegūta 
vairāksolīšanas rezultātā, tiek atdota atpakaļ pilsoņiem un ekonomikai. Ņemot vērā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, aviācija ir sliktākais transporta veids. Pārvadājot pasažieri ar 
lidmašīnu, siltumnīcefekta gāzu emisija ir krietni lielāka nekā pārvadājot pasažieri, kas to 
pašu attālumu veic autobusā vai vilcienā. Pat automašīnas izmantošana normālos apstākļos ir 
videi daudz nekaitīgāka par lidmašīnas izmantošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, pretrunīgi ir 
tas, ka automašīnām un jo sevišķi autobusu un dzelzceļa pārvadājumiem, kas videi ir daudz 
dnekaitīgāki, tiek piemēroti lieli nodokļi un maksas, pat daži vides nodokļi. Dzelzceļš jau ir 
iekļauts emisijas tirdzniecības sistēmā, jo tajā tiek izmantota elektrība. Tādēļ referents 
ierosina samazināt nodokļus un maksas videi nekaitīgiem transporta veidiem.

Kvotu ierobežojums
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Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2012. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 
8 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Līdz 2020. gadam emisija būtu jāsamazina apmēram 
par 20 % un, ja tiktu panākta starptautiska vienošanās, tad pat līdz 30 %. Ja tādu pašu līmeni 
piemērotu aviācijas nozarē, kurā emisija kopš 1990. gada ir dubultojusies, šai nozarei līdz 
2012. gadam emisija būtu jāsamazina apmēram par 50 %. Pieejamo tehnisko pasākumu dēļ 
tas ir pilnīgi neiespējami. Taču, lai izrādītu vismaz mazliet lielāku taisnīgumu pret citām 
nozarēm un lai paaugstinātu ieceru līmeni, aviācijas nozarei ir jāuzliek par pienākumu panākt 
nelielu emisijas samazinājumu. Referents ierosina to samazināt par 10 % salīdzinājumā ar 
2004.–2006. gadu. Tas neizslēdz pieaugumu, pat ja aviācijas radīto pašreizējo emisiju nevar 
samazināt īsā termiņā, jo aviolīnijām ir atļauts pirkt kredītus no citām nozarēm vai no kopējās 
īstenošanas (JI) un tīrās attīstības mehānisma (CDM).

Aviācijas iedarbība, kas nav saistīta ar CO2 emisijām

Zinātniskie ziņojumi apliecina, ka ne tikai CO2 emisija izraisa klimata pārmaiņas. Tās lielā 
mērā rada NOX emisija un spalvu mākoņi. Saistībā ar spalvu mākoņiem pastāv daudz 
zinātnisku neskaidrību, taču piesardzības principam vajadzētu mūs vismaz mudināt, ja 
iespējams, izvairīties no spalvu mākoņu radīšanas. Tādēļ referents ierosina iekļaut apsvērumu, 
lai mudinātu gaisa satiksmes vadības iestādes. Attiecībā uz NOX Komisija ir ierosinājusi 
atsevišķu tiesību aktu. Diemžēl šis priekšlikums vēl nav publicēts. Šī iemesla dēļ referents 
ierosina reizinātāju, ar kuru atspoguļot aviācijas radītās NOX emisijas ietekmi . Reizinātājs ir 
jāanulē, kad Padome un Eiropas Parlaments pieņems jauno Komisijas priekšlikumu par NOX.

Izņēmumi attiecībā uz valdības lidojumiem

Politiski ļoti svarīgs punkts būs Komisijas ierosinātais izņēmums, kas noteikts attiecībā uz 
valdības lidojumiem. Pamatojoties uz nostāju, ka valsts sektoram un jo īpaši politiķiem ir 
jābūt priekšgājējiem un labam piemēram, izņēmumu piemērošana valdības lidojumiem ir
radījusi pamatotus sabiedrības iebildumus. Referents uzskata, ka šis izņēmums būtu jāsvītro.

Gaisa satiksmes vadība

Gadiem ilgi Eiropas Parlaments ir aicinājis uzlabot gaisa satiksmes vadību. Diemžēl 
dalībvalstis un Padome ir ļoti vilcinājušās ar šīs sistēmas ieviešanu. Tās stāšanās spēkā ir 
paredzēta tikai 2020. gadā.

Eiropas vienotās gaisa telpas/ATM izpēte tiek veikta ekonomisku iemeslu dēļ un transporta 
politikas dēļ. Taču vienotā Eiropas gaisa telpa/ATM būtu arī projekts, ko izmantot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Tādēļ dalībvalstis un Padome ir jāmudina 
ieviest to iespējami drīzāk.


