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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

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

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

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

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. 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 Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK tā, lai iekļautu aviācijas 
darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai
(5058/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0304(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (5058/2008 – C6-0000/2008),

– ņemot vērā savu nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2006)0818),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
otrajam lasījumam (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
5.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(5a) Eiropas Parlaments 2007. gada 
februārī pieņēma rezolūciju par klimata 
pārmaiņām, kurā norādīja, ka viens no 
mērķiem ir panākt, lai planētas vidējās 
temperatūras pieaugums nepārsniegtu 
temperatūru pirmsrūpniecības laikmetā 
par vairāk nekā 2°C, kurā prasīja Eiropas 
Savienībai saglabāt vadošo pozīciju 
sarunās par starptautiskajām saistībām 
klimata pārmaiņu ierobežošanai 
laikposmam pēc 2012. gada un mudināja 
ES arī turpmākajās apspriedēs ar 
starptautiskajiem partneriem saglabāt 
tikpat augstus mērķus, kā arī uzsvēra, ka 

                                               
1 Pieņemtie teksti, 13.11.2007., P6_TA(2007)0505.
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līdz 2020. gadam visās rūpnieciski 
attīstītajās valstīs ir jāsamazina kopējais 
emisiju apjoms par 30 %, salīdzinot ar 
emisiju apjomu 1990. gadā, lai līdz 
2050. gadam nodrošinātu 60–80 % 
samazinājumu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas apsvērumos ir jāatspoguļo Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz klimata 
pārmaiņām.

Grozījums Nr. 2

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
10.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(10a) Lai sniegtu palīdzību aviācijas 
radīto emisiju samazināšanā, Komisijai 
līdz 2009. gadam jāveic priekšizpēte par 
iespēju noteikt gaisa kuģu dzinēju 
standartus.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 2.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 2).

Grozījums Nr. 3

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
11.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(11a) Papildus ekonomikas līdzekļiem 
pastāv iespēja ievērojami samazināt 
emisijas, izmantojot tehnoloģiskos un 
operatīvos uzlabojumus, kuri tagad ir 
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jāpastiprina vairāk nekā jebkad agrāk.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 3.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 3).

Grozījums Nr. 4

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
11.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(11b) Ar gaisa transporta efektīvāku 
pārvaldību vien varētu samazināt 
degvielas patēriņu līdz 12 % un tādējādi 
veicināt CO2 emisiju samazināšanu. Tas 
nozīmē, ka pēc iespējas ātri un efektīvi 
būtu jāveido Eiropas vienotā gaisa telpa 
un jāīsteno SESAR projekts. Dalībvalstu 
un ES iestāžu uzdevums ir, cieši 
sadarbojoties ar iesaistītajiem gaisa telpas 
lietotājiem, ātri un galīgā veidā noteikt 
funkcionālus gaisa telpas apgabalus, kā 
arī elastīgu gaisa telpu koncepciju un 
gaisa telpas elastīgas izmantošanas 
koncepciju. Šajā sakarā ir jāsniedz 
atbalsts arī AIRE iniciatīvai (Atlantijas 
sadarbspējas iniciatīva, lai samazinātu 
emisijas), par ko vienojušās Eiropas 
Savienība un Amerikas Savienoto Valstu 
Federālā Aviācijas pārvalde.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 4.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 4).
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Grozījums Nr. 5

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
11.c apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(11c) Pētniecība un tehnoloģija veido 
pamatu jauninājumiem un turpmākajiem 
pasākumiem emisiju samazināšanai gaisa 
transporta jomā. Gaisa kuģu un to 
dzinēju, kā arī degvielas ražotājus aicina 
apsvērt un veikt pārmaiņas, kuru 
rezultātā ievērojami samazinātos gaisa 
transporta ietekme uz klimatu. Kopienai 
jāturpina atbalstīt Septītajā pētniecības 
pamatprogrammā ieviesto tehnoloģiju 
kopējo iniciatīvu „Clean Sky”, kuras 
mērķis ir ievērojami samazināt gaisa 
transporta ietekmi uz vidi. Kopienai 
joprojām noteikti jāatbalsta ACARE 
(Eiropas Aeronautikas pētniecības 
konsultatīvās padomes) darbs, it īpaši tās 
stratēģisko pētījumu programma (SRA), 
kur gaisa transportam noteikts mērķis —
līdz 2020. gadam par 50 % samazināt 
oglekļa dioksīda emisiju un par 80 % 
samazināt slāpekļa oksīda emisiju uz 
vienu pasažierkilometru.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 5.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 5).

Grozījums Nr. 6

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
11.d apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(11d) Lidostu subsidēšana dažos 
gadījumos neveicina siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanos. Tāpēc Komisijai 
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pilnībā jāievēro spēkā esošie konkurences 
tiesību akti.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 6.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 6). Šis bija kompromisa 
grozījums, ar ko aizstāja referenta ierosinātu radikālāku grozījumu. 

Grozījums Nr. 7

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
13.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(13a) Ir jānodrošina līdzvērtīgi 
konkurences apstākļi lidostām un gaisa 
kuģu operatoriem. Tādēļ Kopienas 
sistēmā jau sākotnēji ir jāiekļauj 
starptautiskie lidojumi uz Eiropas 
Savienības dalībvalstīm un no tām, kā arī 
ES iekšējie lidojumi.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 8.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 8). Jāuzsver ideja par 
vienotu sākuma datumu gan iekšējiem, gan starptautiskajiem lidojumiem, jo tā ir viena no 
galvenajām Parlamenta un Padomes prioritātēm.

Grozījums Nr. 8

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(14) No 2012. gada Kopienas sistēmā ir 
jāiekļauj emisijas no visiem reisiem, kas 
nolaižas Kopienas lidlaukos un no tiem 

(14) No 2011. gada Kopienas sistēmā ir 
jāiekļauj emisijas no visiem reisiem, kas 
nolaižas Kopienas lidlaukos un no tiem 
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izlido. Tāpēc Kopienas sistēma varētu būt 
emisiju kvotu tirdzniecības paraugs visai 
pasaulei. Ja kāda trešā valsts pieņem 
pasākumus, lai mazinātu ietekmi, ko uz 
klimatu atstāj reisi uz Kopienu, Komisijai, 
pēc apspriedēm ar attiecīgo valsti, būtu 
jāapsver iespējas, kā nodrošināt optimālu 
Kopienas sistēmas un attiecīgās valsts 
pasākumu mijiedarbību.

izlido. 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. Gan pirms šīs 
direktīvas ieviešanas, gan tās ieviešanas 
laikā Komisijai ir pastāvīgi jāsazinās ar 
trešām valstīm un jāuzklausa to viedoklis. 
Pirmais solis ceļā un vispārēju pasaules 
mēroga vienošanos būtu viens vai vairāki 
divpusēji nolīgumi ar vienu vai vairākām 
trešām valstīm. Ja Eiropas Savienība 
panāk vienošanos ar trešām valstīm 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 gaisa kuģi, kas izlido no 
trešām valstīm, netiek iekļauti sistēmā, ja 
trešās valsts rīcībā ir sistēma, kas 
nodrošina videi vismaz tādu pašu labumu 
kā šī direktīva.

Or. en

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījumi Nr. 64, 71 un 9). Sīkāk nekā 
kopējās nostājas dokumentā ir jāprecizē — Eiropa uzstājīgi prasa rast problēmai risinājumu, 
nevis pieņemt vienu konkrētu sistēmu. Notikumi ASV (t. s. „Lieberman-Warner Act” un visu 
ASV prezidenta kandidātu paziņojumi) liecina, ka pastāv reāla iespēja noslēgt ES un ASV
divpusēju nolīgumu. 

Grozījums Nr. 9

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(16) Aviācija ietekmē pasaules klimatu, 
emitējot oglekļa dioksīdu, slāpekļa 
oksīdus, ūdens tvaikus, kā arī sulfātu un 
kvēpu daļiņas. Klimata pārmaiņu 

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

starpvaldību padome (IPCC) ir 
aprēķinājusi, ka aviācijas kopējā ietekme 
pašreiz ir divas vai četras reizes lielāka par 
ietekmi, ko radījušas tās iepriekšējās 
oglekļa dioksīda emisijas vienas pašas. 
Jaunākie Kopienas veiktie pētījumi rāda, 
ka aviācijas kopējā ietekme varētu būt 
aptuveni divas reizes lielāka nekā vienīgi 
oglekļa dioksīda ietekme. Tomēr nevienā 
no šiem aprēķiniem nav ņemta vērā ļoti 
neskaidrā spalvu mākoņu ietekme. Saskaņā 
ar Līguma 174. panta 2. punktu Kopienas 
vides politikai jāpamatojas uz piesardzības 
principa, un tāpēc būtu pēc iespējas 
jāpievēršas visām aviācijas radītajām 
sekām. 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. 
Turklāt tām ir aktīvi jāveicina izplūdes 
grīstu un spalvu mākoņu veidošanās 
izpēte, tostarp arī efektīvi riska 
mazināšanas pasākumi (piemēram, 
attiecībā uz degvielu, dzinējiem, gaisa 
satiksmes pārvaldību), kuriem nav 
negatīvas ietekmes uz citiem vides 
aizsardzības mērķiem. Kamēr Komisija 
ierosinās citus tiesību aktus, kuros īpašu 
uzmanību pievērsīs slāpekļa oksīda 
emisijai aviācijas nozarē, ikvienai tonnai 
emitētā CO2 ir jāpiemēro koeficients.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 10 un 65.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījumi Nr. 10 un 65). Tas ir viens no 
galvenajiem jautājumiem, kas aktuāls Eiropas Parlamentam — atbilstīgi risināt jautājumus, 
kas saistīti ar aviācijas nozares radītu jebkura veida ietekmi uz klimatu. 
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Grozījums Nr. 10

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(17a) Neatkarīgi no tā, ka gaisa kuģu 
operatoriem ir sarežģīti pārorientēties uz 
alternatīviem (atjaunīgiem) enerģijas 
avotiem, aviācijas nozarē tomēr ir 
jāpanāk būtisks emisiju samazinājums, 
kas atbilstīgs ES vispārējiem emisiju 
samazināšanas mērķiem — par 20–30 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada apjomu. 
Aviācijas nozarē ikvienam Eiropas 
Savienības sistēmā paredzētam saistību 
periodam, kurā jāiekļauj aviācijas 
darbības, atkarībā no aviācijas darbību 
atskaites perioda konkrētajā saistību 
periodā ir jānosaka mērķis, pamatojoties 
uz vispārējiem centieniem, kas visās 
dalībvalstīs ir nepieciešami pārējās 
nozarēs, kuras ir nemainīgi piesārņojuma 
rašanās avoti.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 13.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 13).

Grozījums Nr. 11

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(19) Aviācija sekmē cilvēku darbību 
izraisīto kopējo ietekmi uz klimata 
pārmaiņām un aviācijas radītu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju ietekmi uz 
vidi var mazināt ar klimata pārmaiņu 
apkarošanas pasākumiem ES un trešās 
valstīs, kā arī finansējot pētniecību un 

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

īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī lai 
finansētu pētniecību un tehnikas attīstību 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
jomā, sevišķi gaisa transporta nozarē. Lai 
zināmā mērā mazinātu iedzīvotāju 
izmaksas, vairāksolīšanā gūtie ieņēmumi 
arī jāizmanto, lai samazinātu nodokļus un 
nodevas par videi draudzīgu transportu, 
piemēram, dzelzceļa un autobusu 
transportu. Tie arī jāizmanto, lai segtu 
pamatotus dalībvalstu administratīvos 
izdevumus, kas saistīti ar šīs direktīvas 
īstenošanu. Dalībvalstis var arī izmantot 
šos ieņēmumus, lai mazinātu vai pat 
novērstu jebkuras iespējamās problēmas 
attālākajiem reģioniem attiecībā uz pieeju 
un konkurenci, kā arī problēmas, kas, 
īstenojot šo direktīvu, rodas sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistību jomā. 
Dalībvalstīm jāziņo Komisijai par šajā 
sakarā veiktajiem pasākumiem.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 14.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 14). Tas ir viens no 
galvenajiem jautājumiem, kas aktuāls Eiropas Parlamentam — lai vairāksolīšanā gūtie 
ieņēmumi tiktu izmantoti vajadzībām, kas saistītas ar šīs direktīvas mērķi, proti, samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju. Politiski būtu ļoti svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka izmaksu 
palielināšana nav vienīgais elements, jo vienlaikus arī tiek samazinātas izmaksas par videi 
draudzīga transporta veidiem un nodrošināts ieguldījums pētniecības un tehnoloģijas jomā.
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Grozījums Nr. 12

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
21. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(21) Lai palielinātu sistēmas rentabilitāti, 
gaisa kuģu operatoriem jābūt iespējai 
izmantot sertificētus emisijas 
samazinājumus („SES”) un emisijas 
samazināšanas vienības („ESV”) no 
projekta darbībām, lai izpildītu saistības 
nodot kvotas līdz saskaņotajai 
robežvērtībai. SES un ESV būtu jāizmanto 
saskaņā ar kritērijiem, kas jāievēro, lai tos 
varētu izmantot šajā direktīvā izklāstītajā 
tirdzniecības sistēmā.

(21) Lai palielinātu sistēmas rentabilitāti, 
gaisa kuģu operatoriem jābūt iespējai 
izmantot kvotas, kas piešķirtas objektiem 
citās emisiju tirdzniecības sistēmas 
nozarēs, sertificētus emisijas 
samazinājumus („SES”) un emisijas 
samazināšanas vienības („ESV”) no 
projekta darbībām, lai izpildītu saistības 
nodot kvotas līdz saskaņotajai 
robežvērtībai.. SES un ESV būtu jāizmanto 
saskaņā ar kritērijiem, kas jāievēro, lai tos 
varētu izmantot šajā direktīvā izklāstītajā 
tirdzniecības sistēmā.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 15.)

Pamatojums

Atbilst grozījumam Nr. 15, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 13

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(21a) Emisijas kvotu tirdzniecības 
pašreizējās sistēmas rezultātā 
energoietilpīgās nozares jau tagad ir 
pakļautas spiedienam pārmērīgi augsto 
CO2 cenu dēļ. Pastāv reāls oglekļa 
pārplūdes risks, ja sistēmā tiks iekļauta 
cita nozīmīga nozare, kam vajadzēs 
iegādāties emisijas atļaujas. Lai 
energoietilpīgās nozarēs, piemēram, 
cementa, kaļķa vai tērauda ražošanā, 
nepieļautu oglekļa pārplūdi, Komisija 
izskatīs dažādas iespējas, piemēram, 
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nozarei nosakāmus mērķus vai tādu 
nodokļu piemērošanu, kas maksājami, 
šķērsojot robežu, un līdz 2008. gada 
beigām publicēs ziņojumu par to, kā šo 
jautājumu vajadzētu risināt.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 16.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 16). Priekšlikumā par ETS 
vispārēju pārskatīšanu, sākot no 2008. gada janvāra, Komisija ziņoja, ka līdz 2011. gadam 
sagatavos pētījumu un priekšlikumu rīcībai, lai novērstu oglekļa pārplūdi energoietilpīgās 
nozarēs. Lai nodrošinātu vairāk garantiju ieguldījumiem, analīze un attiecīgais priekšlikums 
ir jāiesniedz iespējami drīz.

Grozījums Nr. 14

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
23.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(23a) Lai nodrošinātu vienādu attieksmi 
pret visiem gaisa kuģu operatoriem, 
dalībvalstīm ir jāpilda saskaņoti 
noteikumi to gaisa kuģu operatoru 
pārvaldībai, par kuru darbību tās ir 
atbildīgas, atbilstoši īpašām nostādnēm, 
ko izstrādās Komisija.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 17.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 17).

Grozījums Nr. 15

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – o apakšpunkts (Direktīva 2003/87/EK)
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

o) „gaisa kuģa operators” ir persona, kas
ekspluatē gaisa kuģi laikā, kad tas veic 
kādu I pielikumā uzskaitītu aviācijas 
darbību, vai arī, ja šīs personas identitāte 
nav zināma vai gaisa kuģa īpašnieks to 
nav uzrādījis — gaisa kuģa īpašnieks; 

(o) „gaisa kuģa operators” ir persona vai 
struktūra, kuru identificē pēc ICAO koda 
un kura ekspluatē gaisa kuģi laikā, kad tas 
veic kādu I pielikumā uzskaitītu aviācijas 
darbību, vai arī, ja ICAO kods nav 
zināms, — gaisa kuģa operatora 
apliecības (AOC) turētājs vai gaisa kuģa 
īpašnieks. Tādēļ dalībvalstu aviācijas 
reģistros būs vajadzīgi saskaņoti 
noteikumi, lai nodrošinātu, ka gaisa kuģa 
operators, kā arī īpašnieks ikvienā 
iespējamā gadījumā ir identificējami, kā 
noteikts Keiptaunas Konvencijā par 
starptautiskajām nodrošinājuma tiesībām 
uz kustamām iekārtām;

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 21.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 21).

Grozījums Nr. 16

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Periodam no 2012. gada 1. janvāra līdz 
2012. gada 31. decembrim kopējais gaisa 
kuģu operatoriem piešķiramo emisiju 
kvotu daudzums atbilst 100 % aviācijas 
vēsturisko emisiju.

1. Periodam no 2011. gada 1. janvāra līdz 
2012. gada 31. decembrim kopējais gaisa 
kuģu operatoriem piešķiramo emisiju 
kvotu daudzums atbilst 90 % no aviācijas 
vēsturisko emisiju summas, kas reizināta 
ar divi.

Or. en
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Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījumi Nr. 61 un 24).

Grozījums Nr. 17

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

2. Emisiju kvotu daudzums, ko piešķir 
katru gadu, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 1. punktā noteikto vērtību.
Minētais daudzums samazinās, piemērojot 
lineāro koeficientu 1,5 % gadā. Lineārais 
samazināšanas koeficients būtu 
jāpalielina, ja saskaņā ar starptautisku 
nolīgumu izvēlētos īstenot mērķi —
laikposmā pēc 2012. gada samazināt 
oglekļa dioksīda emisijas par 30 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada apjomu.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā Parlaments pieņēma grozījumu, prasot pārskatīt emisiju maksimālo apjomu 
laikposmam pēc 2012. gada, attiecīgi ņemot vērā 2020. gadam noteikto 20 % vai 30 % 
samazinājumu. Referents uzskata — tā kā Komisija 2008. gada janvārī ir iepazīstinājusi ar 
priekšlikumu par ETS, ir jāprecizē emisiju maksimālais apjoms laikposmam pēc 2012. gada. 
Stingri īstenojot Parlamenta piedāvāto teksta redakciju, ļoti iespaidīgi samazinātos emisiju 
maksimālais apjoms gaisa transporta nozarei, jo kopš 1990. gada tās emisiju apjoms ir 
divkāršojies. Emisiju maksimālā apjoma ikgadēja samazināšana, kā ierosināts Komisijas 
janvāra priekšlikumā, šķiet reālāks risinājums. Tas nozīmētu 1,74 % samazinājumu katru 
gadu. Kā norādīts paskaidrojumā, referents ierosina mērenāku mērķi, reaģējot uz kritiku, ko 
izpelnījās Komisijas janvārī sagatavotais priekšlikums. Referents uzskata, ka priekšlikumā 
jāiekļauj vēl vērienīgākas prasības attiecībā uz kopējiem centieniem.
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Grozījums Nr. 18

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 74.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 74). Izsolē jāpiedāvā vairāk 
kvotu, lai novērstu konkurences kropļojumus. Lai gan tas ir ievērojams panākums, ka kvotas 
tiks sadalītas nevis pēc valsts kvotu sadales plāniem, bet gan pēc salīdzinājumam noteiktiem 
kritērijiem, katrs šāds kritērijs vieniem uzņēmējdarbības veidiem var būt izdevīgāks, citiem —
neizdevīgāks. Piedāvājot izsolē vairāk kvotu, šo efektu varētu līdzsvarot. Turklāt izsolē ir 
jāpiedāvā vairāk kvotu arī tādēļ, lai nepieļautu straujas peļņas iespējas un lai varētu 
samazināt nodokļus videi draudzīga transporta sistēmām.

Grozījums Nr. 19

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. en

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

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījumi Nr. 75 un 87). Izsolē jāpiedāvā 
vairāk kvotu, lai novērstu konkurences kropļojumus. Lai gan tas ir ievērojams panākums, ka 
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kvotas tiks sadalītas nevis pēc valsts kvotu sadales plāniem, bet gan pēc salīdzinājumam 
noteiktiem kritērijiem, katrs šāds kritērijs vieniem uzņēmējdarbības veidiem var būt 
izdevīgāks, citiem — neizdevīgāks. Piedāvājot izsolē vairāk kvotu, šo efektu varētu līdzsvarot. 
Turklāt izsolē ir jāpiedāvā vairāk kvotu arī tādēļ, lai nepieļautu straujas peļņas iespējas un 
lai varētu samazināt nodokļus videi draudzīga transporta sistēmām.

Grozījums Nr. 20

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Dalībvalstis nosaka kvotu izsolēs iegūto 
ieņēmumu izmantojumu. Šie ieņēmumi 
būtu jāizmanto, lai risinātu problēmas, 
kas saistītas ar klimata pārmaiņām Eiropas 
Savienībā un trešās valstīs, kā arī lai segtu 
izmaksas, kas administrējošajai 
dalībvalstij radušās saistībā ar šo 
direktīvu.

4. Kvotu izsolēs gūtos ieņēmumus 
izmanto, lai samazinātu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām ES un trešās 
valstīs, jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā 
arī lai finansētu pētniecību un tehnikas 
attīstību pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās jomā, sevišķi gaisa 
transporta nozarē. Lai zināmā mērā 
mazinātu iedzīvotāju izmaksas, 
vairāksolīšanā gūtos ieņēmumus arī 
izmanto, lai samazinātu nodokļus un 
nodevas par klimatam draudzīgu 
transportu, piemēram, dzelzceļa un 
autobusu transportu. Tos var arī izmantot, 
lai segtu pamatotus dalībvalstu 
administratīvos izdevumus, kas saistīti ar 
šīs direktīvas īstenošanu. Dalībvalstis var 
arī izmantot šos ieņēmumus, lai mazinātu 
vai pat novērstu jebkuras iespējamās 
problēmas attālākajiem reģioniem 
attiecībā uz pieeju un konkurenci, kā arī 
problēmas, kas, īstenojot šo direktīvu, 
rodas sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistību jomā. Dalībvalstis 
dara Komisijai zināmus atbilstoši šim 
punktam veiktos pasākumus.

Or. en
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Pamatojums

Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas aktuāls Eiropas Parlamentam — lai izsolē gūtie 
ieņēmumi tiktu izmantoti vajadzībām, kas saistītas ar šīs direktīvas mērķi, proti, samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju. Politiski būtu ļoti svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka izmaksu 
palielināšana nav vienīgais elements, jo vienlaikus arī tiek samazinātas izmaksas par videi 
draudzīgu transportu un nodrošināts ieguldījums pētniecības un tehnoloģijas jomā.

Grozījums Nr. 21

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.e pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5. Līdz 2012. gada 28. februārim un līdz 
katra nākamā gada 28. februārim 
administrējošās dalībvalsts kompetentā 
iestāde katram gaisa kuģa operatoram 
piešķir kvotu skaitu, kas viņam attiecīgā 
gadā ir sadalītas saskaņā ar šo pantu vai 
3.f pantu.

5. Līdz 2011. gada 28. februārim un līdz 
katra nākamā gada 28. februārim 
administrējošās dalībvalsts kompetentā 
iestāde katram gaisa kuģa operatoram 
piešķir kvotu skaitu, kas viņam attiecīgā
gadā ir sadalītas saskaņā ar šo pantu vai 
3.f pantu.

Or. en

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums. Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteja piedāvāja izvēlēties 2010. gadu. Kopš pirmā lasījuma nepieciešamība 
steidzami ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas kļuvusi vēl aktuālāka. 

Grozījums Nr. 22

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.e pants – 5.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.a Tādas apvienošanās vai pārņemšanas 
gadījumā, kurā noteiktā laika posmā ir 
iesaistīti vairāki pārvadātāji, kvotas, kas 
tiem piešķirtas vai ko tie ieguvuši, patur 
jaunā struktūra. Ja kāds no 
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pārvadātājiem beidz savu darbību, 
dalībvalsts, kam atbilstošās kvotas ir 
piesaistītas, tās laiž apgrozībā otrreizējā 
tirgū. Uzsākot nākamo tirdzniecības gadu, 
atlikušo vēl pieejamo kvotu daļu, ņemot 
vērā atļauto kvotu vispārējo 
samazināšanas likmi, pilnībā realizē 
izsolē.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 34.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 34).

Grozījums Nr. 23

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3.e pants – 5.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.b Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta 
laikā no 2011. līdz 2012. gadam, Komisija 
iesniedz priekšlikumu par to emisijas 
atļauju kvotu, ko aviācijas nozare drīkst 
iegādāties otrreizējā plašāku emisijas 
atļauju sistēmu tirgū.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 35.)

Pamatojums

Atbilst grozījumam Nr. 35, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 24

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

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

1.a Ievērojot šā panta 3. punktu, katrā 
11. panta 2. punktā minētajā periodā 
dalībvalstis katram gaisa kuģa operatoram 
ļauj izmantot saskaņā ar III nodaļu 
izsniegtas kvotas, SES un ESV no projekta 
darbībām, nepārsniedzot to kvotu 
procentuālo apjomu, kas tiem ir jānodod
saskaņā ar 12. panta 2.a punktu; šis 
procentuālais apjoms ir vidējais no 
procentuālā apjoma, ko dalībvalstis 
noteikušas SES un ESV izmantošanai šim 
laika posmam saskaņā ar 1. punktu.
Komisija publicē attiecīgo procentuālo 
apjomu vismaz sešus mēnešus pirms katra 
11. panta 2. punktā minētā perioda 
sākuma. ESV un SES procentuālo 
apjomu, ko izmanto saistībā ar aviācijas 
darbībām, pārskata tad, kad pārskata to 
izmantošanu citās nozarēs, kā daļu no 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
pārskata.

Turpmākos periodos procentuālo apjomu 
nosaka – kad veic šīs direktīvas 
pārskatīšanu, kā arī, ņemot vērā 
starptautiskā klimata pārmaiņu režīma 
attīstību, – saskaņā ar procedūru, ko 
izmanto, lai noteiktu SES un ESV 
izmantojumu no projekta darbībām.
Komisija publicē attiecīgo procentuālo 
apjomu vismaz sešus mēnešus pirms katra 
3.c pantā minētā perioda sākuma.

Or. en

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums.

Grozījums Nr. 25

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
12. pants – 2.aa punkts (jauns)
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 41.)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemts grozījums (grozījums Nr. 41).

Grozījums Nr. 26

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 10. punkts - b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
12. pants - 2.ab - 2.ad punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2ab. Katru gadu gaisa kuģu 
ekspluatantiem, kuri atbilstoši 2.a 
punktam vēlas nodot nevis aviācijas 
emisijas kvotas, bet cita veida kvotas, 
jāsniedz administrējošai dalībvalstij 
pārbaudītus tonnkilometru datus par 
aviācijas darbībām, kuras norādītas 
I pielikumā un kuras veiktas attiecīgajā 
kalendārajā gadā.
2ac. Pamatojoties uz datiem, kas iesniegti 
atbilstoši 3. panta noteikumiem, Komisija 
nosaka visu gaisa kuģu ekspluatantu 
efektivitātes rādītājus, kurus aprēķina, 
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dalot gaisa kuģu ekspluatantu norādīto 
emisiju kopsummu ar tonnkilometru 
kopsummu. Pamatojoties uz šo 
efektivitātes rādītāju pirmajā gadā, kurā 
dati ir pieejami, Komisija publicē mērķa 
efektivitātes rādītājus 2010., 2015. un 
2020. gadam, ņemot vērā emisiju 
samazinājumu gadā par 3,5 % uz katru 
ieņēmumu-tonnas-kilometru vienību 
(RTK), kurā ir ietverts brīvprātīgi noteikts 
mērķis līdz 2020. gadam uzlabot gaisa 
kuģa degvielas ekonomiju par 3,5 % gadā.
2ad. Tiem gaisa kuģu ekspluatantiem, 
kuru efektivitātes rādītājs konkrētajā gadā 
pārsniedz mērķa efektivitātes rādītāju, ko 
aprēķinājusi Komisija attiecīgajam 
gadam, jānodod tikai aviācijas emisijas 
kvotas, lai nodrošinātu atbilstību šā panta 
2.a punkta noteikumiem.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 42. grozījums)

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (42. grozījums). Ir ļoti svarīgi nodrošināt, 
ka sistēmas ietekme neizpaužas vienīgi kā ekonomiska naudas pārnese no aviācijas nozares 
uz citu nozari, bet kā reāla emisiju samazināšana aviācijas nozarē un efektivitātes 
veicināšana.

Grozījums Nr. 27

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 10. punkts - b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
12. pants - 2.ae punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2ae. Ņemot vērā gaisa kuģu ekspluatantu 
apņemšanos par 50 % palielināt gaisa 
kuģu dzinēju efektivitāti 2020. gadā, 
Komisija 2010. un 2015. gadā iesniedz 
Parlamentam ziņojumus par veikto 
progresu šī mērķa sasniegšanā.
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Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 42. grozījums)

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (42. grozījums). Ir ļoti svarīgi nodrošināt, 
ka sistēmas ietekme neizpaužas vienīgi kā ekonomiska naudas pārnese no aviācijas nozares 
uz citu nozari, bet kā reāla emisiju samazināšana aviācijas nozarē un efektivitātes 
veicināšana.

Grozījums Nr. 28

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 10. punkts - b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
12. pants - 2.af punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2af. Tiklīdz būs pieejams pietiekams 
zinātniskais pamatojums, ierosinās 
piemērotu reizinātāju, lai ņemtu vērā 
ietekmi, ko aviācijas darbību dēļ rada 
spalvu mākoņi.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 44. grozījums)

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (44. grozījums). Patlaban zinātniskie dati 
nedod iespēju jautājumu par spalvu mākoņiem emisiju tirdzniecības sistēmā, bet tiklīdz to 
zinātniski varēs pamatot, šī ietekme ir jāiekļauj.

Grozījums Nr. 29

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 15. punkts
Direktīva 2003/87/EK
18.a pants - 3.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3a. Lai nodrošinātu vienādu attieksmi 
pret visiem gaisa kuģu ekspluatantiem, 



PE404.735v01-00 26/40 PR\718144LV.doc

LV

Komisija pieņem īpašas pamatnostādnes, 
lai saskaņotu gaisa kuģu ekspluatantu 
pārvaldību, ko veic administrējošās 
dalībvalstis.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 45. grozījums)

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (45. grozījums).

Grozījums Nr. 30

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 15. punkts
Direktīva 2003/87/EK
18.b pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai Komisija varētu veikt pienākumus 
saskaņā ar 3.c panta 4. punktu un 
18.a pantu, tā var lūgt Eurocontrol atbalstu 
un tādā sakarā slēgt attiecīgus nolīgumus 
ar minēto organizāciju.

Lai varētu veikt savus pienākumus saskaņā 
ar 3.b panta 4. punktu un 18.a pantu,
Komisija var lūgt Eurocontrol atbalstu un
noteikt neitrālu organizāciju, kurai 
aviosabiedrības tieši sniedz datus.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 46. grozījums)

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (46. grozījums).

Grozījums Nr. 31

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 18. punkts
Direktīva 2003/87/EK
25.a pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Ja kāda trešā valsts paredz pasākumus, 
lai mazinātu to lidojumu ietekmi uz 
klimata pārmaiņām, kuri izlido no 

1. Kopiena un tās dalībvalstis turpina 
panākt vienošanos par pasaules mēroga 
pasākumiem, lai samazinātu aviācijas 
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attiecīgās valsts un nolaižas Kopienā, 
Komisija, apspriedusies ar attiecīgo trešo 
valsti un dalībvalstīm, kas ir 23. panta 
1. punktā minētajā komitejā, apsver 
pieejamās iespējas, lai nodrošinātu 
Kopienas sistēmas un šīs valsts pasākumu 
optimālu mijiedarbību.

radīto siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju apjomu. Kā pirmais solis ceļā uz 
šādu pasaules mēroga vienošanos par 
kopīgu emisiju tirdzniecības sistēmu 
aviācijai noderīgi būtu divpusēji nolīgumi 
starp ES un trešām valstīm vai starp trešo 
valstu grupu. Gan pirms šīs direktīvas 
ieviešanas, gan tās ieviešanas laikā 
Komisijai ir pastāvīgi jāsazinās ar trešām 
valstīm. Ja Eiropas Savienība panāk 
vienošanos ar trešām valstīm par kopīgu 
sistēmu vai, ja panākta vienošanās 
attiecībā uz globālu sistēmu saistībā ar  
jebkādu šādu vienošanos, Komisija
izvērtē, vai ir jāveic grozījumi šajā 
direktīvā, ciktāl tā attiecas uz gaisa kuģu 
operatoriem.

Vajadzības gadījumā Komisija var 
pieņemt grozījumus, lai paredzētu 
noteikumus, ka lidojumus, kas veikti no 
attiecīgās trešās valsts, svītro no I 
pielikumā uzskaitītajām aviācijas 
darbībām, vai lai attiecībā uz aviācijas 
darbībām, kuras uzskaitītas I pielikumā, 
noteiktu jebkurus citus grozījumus, kas 
prasīti nolīgumā saskaņā ar šā punkta 
ceturto daļu. Šos pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
23. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

2. Jebkurā gadījumā — Komisija, 
apspriedusies ar attiecīgo trešo valsti vai 
trešām valstīm un ar dalībvalstīm, kas ir 
23. panta 1. punktā minētajā komitejā, 
apsver pieejamās iespējas, lai nodrošinātu 
Kopienas sistēmas un otras sistēmas 
optimālu mijiedarbību, jo īpaši lai 
izvairītos no divkāršas maksas 
aprēķināšanas, ja  kāda trešā valsts 
pieņem pasākumus, lai mazinātu ietekmi, 
ko uz klimatu atstāj lielu gaisa kuģu reisi 
no šīs valsts uz Kopienu.

Komisija var ierosināt Eiropas 
Parlamentam un Padomei jebkādus citus 
grozījumus šajā direktīvā.
Komisija vajadzības gadījumā var arī 
ieteikt Padomei sākt sarunas saskaņā ar 
Līguma 300. panta 1. punktu, lai ar 
attiecīgo trešo valsti slēgtu nolīgumu.
2. Kopiena un tās dalībvalstis turpina 
panākt vienošanos par pasaules mēroga 
pasākumiem, lai samazinātu aviācijas 
radīto siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju apjomu. Ņemot vērā jebkādu tādu 
vienošanos, Komisija izvērtē, vai ir jāveic 
grozījumi šajā direktīvā, ciktāl tā attiecas 
uz gaisa kuģu operatoriem.";

Or. en
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Pamatojums

Mūsu rīcības galvenais mērķis ir panākt vispārēju sistēmu. Pirmais solis ir Eiropas 
Savienības vienošanās ar trešām valstīm par kopīgu sistēmu. Notikumu gaita ASV parāda, ka 
tā ir reāla iespēja.

Grozījums Nr. 32

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 19. punkts - -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
28. pants - 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(-a) iekļauj šādu punktu:
„1.a. Gaisa kuģu operatori var apvienoties 
grupās, lai sasniegtu savus mērķus. Ja 
viens vai vairāki gaisa kuģu operatori 
apvienojas grupā, to uzskata par vienu 
gaisa kuģu operatoru, lai varētu noteikt, 
vai tas sasniedzis efektivitātes mērķus, kas 
noteikti 12. panta 2ac. punktā."

Or. en

Grozījums Nr. 33

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 20. punkts
Direktīva 2003/87/EK
30. pants - 4. punkts - ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Komisija līdz 2015. gada 1. jūnijam, 
pamatojoties uz šīs direktīvas īstenošanas 
pārraudzību un pieredzi, pārskata šīs 
direktīvas darbību saistībā ar I pielikumā 
uzskaitītajām aviācijas darbībām un 
vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumus. Komisija īpaši izvērtē:

4. Komisija līdz 2013. gada 1. jūnijam, 
pamatojoties uz šīs direktīvas īstenošanas 
pārraudzību un pieredzi, pārskata šīs 
direktīvas darbību saistībā ar I pielikumā 
uzskaitītajām aviācijas darbībām un 
vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei saskaņā ar Līguma 251. pantu.
Komisija īpaši izvērtē:
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Or. en

Pamatojums

Pārskats jāiesniedz drīzāk un jebkādi grozījumi jāveic ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 34

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 20. punkts
Direktīva 2003/87/EK
30. pants - 4. punkts - c apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

c) Kopienas sistēmas efektivitāti no vides 
viedokļa un to, kādā apjomā būtu 
jāsamazina saskaņā ar 3.c pantu gaisa 
kuģu operatoriem piešķirto kvotu kopējais 
daudzums atbilstīgi vispārējiem ES 
emisiju apjoma samazināšanas mērķiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kvotu samazināšanas apjomus jānosaka jau tagad šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 35

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 20. punkts
Direktīva 2003/87/EK
30. pants - 4. punkts - d apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

d) Kopienas sistēmas ietekmi uz aviācijas 
nozari; 

d) Kopienas sistēmas ietekmi uz aviācijas 
nozari, jo īpaši uz Eiropas aviosabiedrību 
un Eiropas lidostu konkurētspēju,  
salīdzinot ar mezglu veidošanos ārpus 
Eiropas Savienības un iespējamu oglekļa 
pārplūdi.  Šajā sakarā Komisija arī 
pārbauda iespēju iekļaut lidojumus līdz 
pat pasažiera galamērķim un nevis tikai 
lidojumus uz mezgliem;
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Or. en

Pamatojums

Ietekme uz Eiropas aviosabiedrību un Eiropas lidostu konkurētspēju ir jāizskata šajā 
pārskatā. Ja sistēma attiecas tikai uz lidojumiem kas sākas un beidzas Eiropā, daži mezgli 
lidojumiem, piemēra, uz Āziju var izrādīties izdevīgākā situācijā konkurences ziņā. Īpaši tas 
tiek pieminēts Dubaijas sakarā. Komisijai vajadzētu pārbaudīt, piemēram, ja pasažieris lido 
no Parīzes uz Šanhaju un izmanto mezglu Emirātos, vai viņš būtu pakļaujams emisiju 
tirdzniecības sistēmas saistībām par visu lidojumu vai tikai par lidojumu no Parīzes līdz 
Dubaijai.

Grozījums Nr. 36

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants - 20. punkts
Direktīva 2003/87/EK
30. pants - 4. punkts - i apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

i) to, kāda ir ietekme dažu tādu lidojumu
atbrīvošanai no Kopienas sistēmas, kas 
veikti, pamatojoties uz sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas pienākumu, kurš 
uzlikts saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
2408/92 (1992. gada 23. jūlijs) par 
Kopienas aviosabiedrību piekļuvi 
Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem*.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
Pielikums - 1. punkts - b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums - 2. punkts - jauna daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

No 2011. gada 1. janvāra aviācijas
darbībās iekļauj visus lidojumus uz lidostu
vai no lidostas, kas atrodas tādas 
dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas 
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Līgums, ņemot vērā īpašo situāciju 
lidojumiem starp visattālākajiem 
reģioniem un kontinentālo Eiropu.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 78. grozījums)

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais  grozījums (grozījums Nr. 78). Padome ierosina 
pilnība izslēgt no sistēmas lidojumus starp attālākajiem reģioniem. Tas, iespējams, nav 
efektīvākais risinājums attālākajiem reģioniem, jo attiecas tikai uz dažiem lidojumiem un tajā 
pašā laikā padarīs mūsu sistēmu starptautiski neaizsargātāku. Tāpēc piemērotāks šķiet 
Parlamenta formulējums.

Grozījums Nr. 38

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (51. grozījums).

Grozījums Nr. 39

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
Pielikums - 1. punkts - c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums - 2. punkts - tabula - jauna kategorija - b apakšpunkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) militāri lidojumi ar militārām 
lidmašīnām, kā arī muitas un policijas
veikti lidojumi;

b) militāri lidojumi, ko veic militārie gaisa 
kuģi, kā arī muitas un policijas veikti 
dienesta lidojumi, kā arī meklēšanas un 
glābšanas lidojumi, kā arī medicīniskās 
palīdzības un katastrofu seku likvidēšanas 
lidojumi, tostarp ugunsdzēšanas 
vajadzībām, kurus atļāvusi atbilstīgā 
kompetentā iestāde;

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 52. grozījums)

Pamatojums
Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (52. grozījums).

Grozījums Nr. 40

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
Pielikums - 1. punkts - c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums - 2. punkts - tabula - jauna kategorija - ba apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) lidojumi, kurus saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas vai tās 
palīgorganizāciju pilnvarojumu veic 
humānās palīdzības sniegšanas nolūkā, 
un Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta veikti lidojumi, ja gaisa kuģa 
ekspluatants ir saņēmis rīkojumu 
(piemēram, no Apvienoto Nāciju 
Organizācijas) tos veikt vai arī viņam ir 
nepieciešamā oficiālā atļauja (licence 
šādu EMS lidojumu veikšanai saskaņā ar 
gaisa kuģa ekspluatanta apliecību);

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 53. grozījums)

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (53. grozījums).
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Grozījums Nr. 41

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
Pielikums - 1. punkts - c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums - 2. punkts - tabula - jauna kategorija - d apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

d) visi lidojumi, ko veic vienīgi saskaņā ar 
vizuālo lidojumu noteikumiem, kā 
paredzēts 1944. gada Čikāgas Konvencijas 
2. pielikumā;

svītrots

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 54. grozījums)

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (54. grozījums).

Grozījums Nr. 42

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
Pielikums - 1. punkts - c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums - 2. punkts - tabula - jauna kategorija - g apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

g) lidojumi, ko veic vienīgi tāpēc, lai 
pārbaudītu, testētu vai sertificētu gaisa kuģi 
vai tā iekārtas, neatkarīgi no tā, vai
attiecīgās iekārtas izmanto lidojumā vai uz 
zemes;

g) lidojumi, ko veic vienīgi zinātniskiem 
pētījumiem vai, lai pārbaudītu, testētu, 
kvalificētu vai sertificētu gaisa kuģi, 
aprīkojumu vai gaisa satiksmes vadības 
procedūras, neatkarīgi no tā, vai attiecīgās 
iekārtas izmanto lidojumā vai uz zemes; 
jauna gaisa kuģa transportēšana, kā arī 
transportēšanas lidojumi, kurus veic gaisa 
kuģa īpašnieks vai kāds īpašnieka vārdā, 
ja pēkšņi pirms termiņa pārtrauktas 
līgumattiecības, saistību neizpildes 
gadījumā, atpakaļpārņemšanas gadījumā 
vai citos līdzīgos gadījumos, kas atrunāti 
nomas, frakts vai citos līgumos; 

Or. en
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(Pirmajā lasījumā pieņemtie 70. un 79.  grozījums)

Pamatojums

Grozījumus pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (grozījumi Nr. 70. un 79). Izslēgt 
lidojumus zinātniskiem mērķiem ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka lielākā daļa šādu lidojumu tiek 
veikti lai pētītu veidus, kā samazināt CO2 emisijas. 

Grozījums Nr. 43

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
Pielikums - 1. punkts - c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums - 2. punkts - tabula - jauna kategorija - h apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

h) lidojumi, ko veic ar gaisa kuģiem, kuru 
sertificētā maksimālā pacelšanās masa ir 
mazāka par 5700 kg;

h) lidojumi, ko veic ar gaisa kuģiem, kuru 
sertificētā maksimālā pacelšanās masa ir 
mazāka par 20 000 kg, ar nosacījumu, ka
šo gaisa kuģu ekspluatanti piedalās 
kompensācijas sistēmā, kas darbojas 
saskaņā ar stingiem kritērijiem un kura ir 
atvērta ārējai kontrolei (salīdzināma ar 
zelta standartu).

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 63. grozījums)

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (63. grozījums). Grozījuma mērķis ir 
samazināt birokrātisko slodzi uz MVU, tajā pašā laikā neapdraudot sistēmas uzticamību no 
vides viedokļa. Tam ir cits mērķis salīdzinājumā ar Padomes de minimis noteikumu.

Grozījums Nr. 44

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
Pielikums - 1. punkts - c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums - 2. punkts - tabula - jauna kategorija - i apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

i) lidojumi, ko veic, pamatojoties uz 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

svītrots
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pienākumiem, kuri noteikti saskaņā ar 
Regulu (EEK) Nr. 2408/92 attiecībā uz 
maršrutiem tālākajos reģionos, kā 
noteikts Līguma 299. panta 2. punktā, vai 
uz maršrutiem, kur piedāvātā kapacitāte 
nepārsniedz 30 000 sēdvietas gadā; un

Or. en

Pamatojums

Ja Eiropas Savienība grib iekļaut Emisiju tirdzniecības sistēmā (ETS) lidojumus no trešām 
valstīm, lidojumus, kas notiek attālākajos reģionos nevar izslēgt no sistēmas, jo tas 
apdraudētu Eiropas ETS starptautisko uzticamību. Tā vietā Parlaments ierosina atzīt 
attālāko reģionu vajadzības, sadalot ieņēmumus no izsolēm un piešķirot kvotas.

Grozījums Nr. 45

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

j) lidojumi, kuri nav lidojumi, ko veic 
vienīgi ES dalībvalstu valdošo monarhu un 
viņu tuvāko radinieku, valstu vadītāju, 
valdību vadītāju un valdību ministru 
pārvadāšanai oficiālos komandējumos, un 
kurus veic komerciāls gaisa transporta 
operators, kuru veikšanai operatora 
ikgadējās kopējās oglekļa dioksīda 
emisijas ir mazākas nekā 10 000 
kalendārajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Ši atkāpei jābūt atbilstīgai tam kaitējumam videi, ko nodara attiecīgās aviosabiedrības.
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Grozījums Nr. 46

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
Pielikums - 3. punkts - b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
V pielikums - 14. punkts - 1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 59. grozījums)

Pamatojums

Grozījumu pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (59. grozījums).
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PASKAIDROJUMS

POLITISKĀ SISTĒMA

Klimata pārmaiņu risināšana ir aktuālāka nekā jebkad. Tomēr daudzas saistības, par ko 
Eiropas valstu un valdību vadītāji ir vienojušies, līdz šim nav īstenotas praksē. Kopš pirmajām 
debatēm par Komisijas priekšlikumu ENVI komitejā 2007. gada maijā siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, tostarp arī no aviācijas, ierobežošanas aktualitāte ir kļuvusi vēl acīmredzamāka. Ir 
pagājis gandrīz gads. Vairāk nekā 200 miljoni tonnu ogļskābās gāzes ir emitētas to darbību 
rezultātā, uz kurām attiecas šī direktīva – tas vairāk nekā 50 reizes pārsniedz kopējās CO2
emisijas, ko rada tāda nerūpnieciska valsts kā Tanzānija1 . Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padome (IPPC) ir uzsvērusi neatliekamas rīcības nepieciešamību. Ir steidzami jāpaātrina 
process.

Starptautiskā sabiedrība ir daudz apņēmīgāka ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar situāciju pirms viena gada. Austrālija ir ratificējusi Kioto Protokolu, un Bali 
konference ir, neraugoties uz daudzām neveiksmēm, vienojusies par ceļa karti, lai nonāktu pie 
pēc 2012. gada vienošanās Kopenhāgenā. Dalībnieki uzsvēra mērķi „līdz 2020. gadam 
samazināt emisijas par 25–40 procentiem zem 1990. gada līmeņa ” I pielikumā minētajām 
pusēm.2

Turklāt ASV prezidenta vēlēšanās ir palikuši tikai tie kandidāti, kuriem ir ļoti ambicioza 
pieeja par labu klimata pārmaiņu mazināšanai.

KOPĒJĀS NOSTĀJAS NOVĒRTĒJUMS

Decembrī pieņemtā Padomes kopējā nostāja neietver daudzus no Eiropas Parlamenta 
iesniegtajiem grozījumiem, lai gan EP ziņojums tika pieņemts ar lielu balsu vairākumu.

No 60 grozījumiem 3 grozījumi tika pieņemti pilnībā vai pēc būtības. 13 grozījumus pieņēma 
daļēji. Lielāko daļu (44 grozījumus) Padome neizskatīja vispār. Portugāles prezidentūras 
galvenais sasniegums bija tas, ka Padome vispār par kaut ko vienojās. Trīs nedēļas pirms 
Padomes sanāksmes decembrī šķita, ka nebūs iespējams rast politisku vienošanos. Tikai 
politiskais impulss pēc Bali konferences radīja iespēju panākt vienošanos.

Tas nozīmē, ka vēl jāveic liels darbs, lai rastu kompromisu starp Parlamenta pirmo lasījumu 
un Padomi. Referents uzskata, ka ir vēlreiz jāiesniedz visi galvenie grozījumi, ko Eiropas 

                                               
1 Avoti: Pasaules Bankas grupa, Tanzānijas Datu profils, 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA; EEA Tehniskais ziņojums 
07/2007: Ikgadējais Eiropas Savienības Kopienas siltumnīcefekta gāzu uzskaitījums 1990.-2005. un 
uzskaitījuma ziņojums 2007. Iesniegts UNFCCC Sekretariātam, 
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annual%20European%20Community%20greenhouse%
20gas%20inventory%201990-2005%20and%20inventory%20report%202007.pdf.
2 UNFCCC, Ad hoc darba grupas ziņojums par turpmākām saistībām I pielikuma pusēm saskaņā ar Kioto 
Protokolu par tās atsākto ceturto sesiju Bali 2007. gada 13.–15. decembrī, avansa versija, 2008. gada 5. februārī,.
5. lpp. http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/05.pdf.
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Parlaments ir pieņēmis pirmajā lasījumā. Ir jāatzīst, ka pirmais lasījums Parlamentā jau bija 
kompromiss un ka liela daļa no plenārsēdes dalībniekiem un, piemēram, Vides komiteja 
gribēja iet daudz tālāk.

Kopējās nostājas galvenie politiskie punkti, kas jāmaina

1. Kā pavērt ceļu uz globālu vienošanos

Visas ieinteresētās personas piekrīt, ka darbību galamērķim ir jābūt būtiskam globālam 
nolīgumam par aviācijas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Padome ir 
norādījusi uz to savā kopējā nostājā, taču tajā nav svarīgāko elementu no Parlamenta pirmā 
lasījuma. Ir acīmredzams, ka ceļā uz globālu vienošanos mums soli pa solim jāiekļauj citas 
lielākās valstis un reģioni. Šajā ziņā notikumi ASV ir ļoti iespaidīgi. ASV Senāta attiecīgā 
komiteja 2007. gada 5. decembrī pieņēma Lieberman-Warner likumu. Ar šo likumu, ko 
atbalsta trīs palikušie prezidenta kandidāti John McCain, Hillary Clinton un Barack Obama, 
izveido emisiju tirdzniecības sistēmu (ETS), kas ietver visus transporta veidus, tostarp 
aviāciju. Likums ir diezgan ambiciozs, bet tas ir pamatots uz citādu metodiku nekā Komisijas 
priekšlikums. Referents uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāsāk sarunas ar ASV. Acīmredzot 
kopēju shēmu varēs sasniegt tikai pēc vēlēšanām novembrī. Arī diskusijas ar citām trešām 
valstīm ir jāpastiprina, iesaistot vairāk un vairāk puses. Tas uzlabos vides stāvokli un arvien 
vairāk ierobežos jebkādus iespējamos konkurences kropļojumus Eiropas aviolīnijām, lidostām 
un reģioniem.

2. Emisiju ierobežojumi

Padome ir pamatā atbalstījusi Komisijas priekšlikumu noteikt 100 % ierobežojumu.
Parlaments ir prasījis 90 procentu ierobežojumu sākuma periodā. Otrajam periodam Padome 
ir ietvērusi ļoti „maigu” pārskatīšanas klauzulu. Parlaments uzstāj uz samazinošu pārskatīšanu 
saskaņā ar 20 vai 30 procentu mērķi 2020. gadam salīdzinājumā ar 1990. gadu. Referents 
uzskata, ka tagad ir jānosaka ierobežojums laikam pēc 2012. gada. Tam ir jāatbilst ambīciju 
līmenim, kas ir iekļauts vispārējā ETS pēc 2013. gada. Saskaņā ar Komisijas 23. janvāra 
priekšlikumu tas nozīmētu samazinājumu par 1,74 % katru gadu, jo tas ir samazinājums, ar ko 
pārējie ETS dalībnieki tiks konfrontēti.

No otras puses, notiek ļoti pamatota politiska diskusija par Komisijas priekšlikuma ambīciju.
Emisiju tirdzniecības ambīcija šķiet ļoti augsta, salīdzinot ar saistību pārdales priekšlikuma 
ambīciju. Šķiet, ka ir vēlams saskaņot abus priekšlikumus. Tādēļ referents ierosina 
samazinājumu aviācijas nozarei tikai par 1,5 procentiem katru gadu.

Pēc referenta domām, tas paaugstinātu ambīciju līmeni tiesību aktos par saistību 
pārdali.

3. Vairāksolīšana

Padome atbalstīja 90 % kvotu bezmaksas piešķiršanu. Tikai 10 % būtu jāiegūst 
vairāksolīšanā. Pārskatīšanas klauzula laikam pēc 2012. gada ir ļoti „maiga”. Saskaņā ar 
Parlamenta pirmo lasījumu aviācijai ir jāsāk ar 25 % vairāksolīšanu un jāsasniedz 
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vairāksolīšanas maksimālais līmenis, kāds ir noteikts citiem ETS dalībniekiem.

4. Sākuma datums

Padome un Parlaments piekrīt, ka pretēji Komisijas priekšlikumam starpkontinentālie 
lidojumi ir jāiekļauj jau no sākuma. Parlaments balsoja par 2011. gadu kā kompromisu (ENVI 
komiteja bija par 2010. gadu). Padome vēlas atlikt shēmu līdz 2012. gadam. Jaunākie 
zinātniskie pētījumi uzsver problēmas neatliekamību, tādēļ ir jāizvairās no jebkādas 
kavēšanās. Tādēļ referents vēlreiz ierosina pirmā lasījuma grozījumu.

5. Koeficients

Parlaments balsoja par labu NOX koeficientam, kas jāizmanto, kamēr tiks pieņemti īpaši 
tiesību akti par NOX. Pašlaik nav pieejams pat Komisijas priekšlikuma projekts šādiem 
īpašiem tiesību aktiem. Tādēļ koeficients ir jānosaka saskaņā ar Parlamenta pirmo lasījumu.

Ir arī svarīgi uzraudzīt spalvu mākoņu efektus un izskatīt jautājumu, tiklīdz būs pieejami 
pietiekami zinātniskie pētījumi.

6. Minimālās efektivitātes standarts un izvairīšanās

Parlamentam ir ļoti svarīgi izvairīties no situācijas, kad aviolīnijas vienkārši pērk kvotas no 
citām nozarēm, neuzlabojot savas nozares efektivitāti un uzlabojumus vides jomā. Tādēļ tika 
pieņemti divi grozījumi efektivitātes klauzulā un ierobežojumi kvotu pirkšanai no citām 
nozarēm. Padome neizskatīja šo punktu, taču tas šķiet ļoti svarīgs Eiropas Savienības vides 
politikas uzticamībai.

7. Tīrās attīstības mehānisms (CDM) un kopīgā īstenošana (JI)

Padome ir noteikusi CDM robežu - 15 %. Parlamenta nostāja bija, ka tai būtu jābūt vidējai 
visiem shēmas dalībniekiem. Attiecībā uz laiku pēc 2013. gada abas iestādes piekrīt, ka tas 
būtu jāpielāgo vispārējam pārskatam. Ir jāapspriež, vai CDM piešķirtais apjoms, kas paredzēts 
vispārējā ETS, ir pietiekams, lai risinātu aviācijas uzņēmumu vajadzības. Ir jāapspriež, kā var 
nodrošināt papildināmības principu.

8. Pacelšanās svars

Parlaments nobalsoja par grozījumu, kas uzliktu par pienākumu izmantot atšķirīgu shēmu 
(kompensācijas shēmu) mazajām lidmašīnām ( zem 20 000 kg). Tas padarītu sistēmu vieglāk 
administrējamu MVU. Padome nepieņēma šo grozījumu, bet ieviesa citu atkāpi – t.s. 
de minimis klauzulu, kas aptuveni nosaka, ka uzņēmumiem, kam ir mazāk par vienu lidojumu 
dienā no ES lidostas, nav jāpakļaujas šai sistēmā. Atkāpei daļēji ir vēl viens rezultāts. Tā 
galvenokārt izslēgs no shēmas jaunattīstības valstu mazās aviolīnijas. Jebkurā gadījumā abas 
atkāpes daļēji attiecas uz vieniem un tiem pašiem operatoriem. Referents ierosina pielāgot 
Padomes ieteikto de minimis klauzulu un pamatot to nevis ar lidojumu skaitu, bet ar CO2
emisiju apjomu, jo svarīgākā ir ietekme uz vidi.

9. Visattālākie reģioni
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Parlaments pieņēma divus grozījumus, lai apmierinātu visattālāko reģionu vajadzības. Daļa no 
izsolēs iegūtajiem līdzekļiem ir jāizmanto, lai risinātu jebkādas iespējamās problēmas 
vistālākajos reģionos, un sertifikātu piešķiršanā ir jāņem vērā to īpašā situācija. Padome 
noraidīja šos divus priekšlikumus, bet to vietā ieviesa atkāpi dažiem lidojumiem starp īpaši 
nomaļiem reģioniem. Ir jāizpēta, vai šis priekšlikums varētu radīt kādas problēmas 
starptautiskajās apspriedēs. Referents dod priekšroku Parlamenta nostājai pirmajā lasījumā, 
kas nozīmētu: nekādas atkāpes, bet visattālāko reģionu vajadzību ievērošana ienākumu sadalē 
un kvotu piešķiršanā.

10. Rezerve izaugsmei un jaunpienācējiem

Parlaments pieprasīja izveidot rezervi jaunpienācējiem un rezervi ātri augošām aviolīnijām.
Padome ir pieņēmusi šo ideju, bet tā ir būtiski pārveidota. Referents uzskata, ka šajā gadījumā 
kopējā nostāja ir pieņemama.

11. Ienākumi no vairāksolīšanām

Varbūt vissvarīgākā atšķirība starp Padomi un Parlamentu ir jautājumā par to, kā būtu 
izmantojami vairāksolīšanās iegūtie līdzekļi. Parlaments atbalstīja Komisijas priekšlikumu, 
kas paredz skaidru ienākumu iezīmēšanu, un mēs pievienojam dažus būtiskus punktus 
Komisijas priekšlikumam, proti, nodokļu samazināšanu videi nekaitīgiem transporta veidiem 
un ieguldījumus pētniecībā tīru lidmašīnu tehnoloģiju radīšanai. Padome ignorēja Parlamenta
grozījumu un skaidri uzsvēra, ka nepieņems nekādu iezīmēšanu.

Referents pilnībā apzinās šā jautājuma politisko dimensiju finanšu ministriem.

No otras puses, Parlamenta nostāja ir vairāk nekā pamatota tiesisku un politisku iemeslu dēļ.

Šādi argumenti jo īpaši motivē referentu atkārtoti iesniegt Parlamenta pirmā lasījuma 
grozījumu:

I. ja izsolēs iegūtie līdzekļi nonāk valstu budžetos bez iezīmēšanas un netiek 
izmantoti trešo valstu vajadzībām, piemēram, adaptācijai, būs politiski grūtāk 
iegūt atbalstu no trešām valstīm mūsu klimata politikai;

II. ja ieguvums no šīs sistēmas ir tikai finanšu ministru ienākumu pieaugums un 
tiem pilsoņiem, kas uzvedas videi labvēlīgi, piemēram, izmantojot autobusu vai 
vilcienu lidmašīnas vietā, nav ieguvuma, ir grūtāk pamatot politiku. Nodokļu 
samazinājumi videi nekaitīgiem transporta veidiem būtu izšķiroši, lai 
pārliecinātu pilsoņus, ka mēs nevācam naudu, bet atbalstām vides darbības;

III. tā pati loģika ir spēkā attiecībā uz ieguldījumiem tīru lidmašīnu pētniecībā un 
tehnoloģijā. Ir jāizvairās no iespaida, ka sistēma galvenokārt vāc naudu finanšu 
ministriem un nerisina reālās problēmas.


