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ĪSS PAMATOJUMS

ES mērķi - līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par 30 % - var 
izvirzīt ar nosacījumu, ka citas attīstītās valstis apņemsies līdzīgi samazināt emisiju apjomus 
un ekonomiski attīstītākās jaunattīstības valstis dos pienācīgu ieguldījumu. Pastāv arī iespēja 
līdz 2020. gadam noteikt saistības samazināt siltumnīcefekta izraisītāju gāzu emisijas vismaz 
par 20 %, neatkarīgi no jebkādiem starptautiskiem nolīgumiem.

ES ir izveidojusi emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS) kā siltumnīcefekta gāzu (SEG) 
emisijas samazināšanas stratēģijas ekonomiski efektīvu pamatu. Šāds tirgus instruments ir 
nenovērtējams līdzeklis, un pasaulē lielākais oglekļa tirgus, ko izveidojusi Eiropa, kā arī cenas 
noteikšana oglekļa emisijām, ir apliecinājums tā milzīgajam potenciālam. Tomēr, 
pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, ir atzīts, ka ETS direktīvu var uzlabot, ietverot tajā 
pašreizējo priekšlikumu attiecībā uz emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas grozījumiem un 
paplašināšanu.

Jāuzsver Komisijas priekšlikuma kvalitāte; vienota maksimālā apjoma kvotu noteikšana ES 
kopumā uzlabos ES ETS konsekvenci un paredzamību, sniedzot atbildi uz pašreizējās 
sistēmas nozīmīgākajiem konkurences apsvērumiem. Kvotu izsolīšana ir racionāls un 
pārredzams pienākumu sadales veids. Atzinīgi vērtējams arī Komisijas priekšlikums precizēt 
TAM un KPĪ kredītu izmantošanas kritērijus.

Pašreizējā priekšlikuma uzlabošanas iespējas:

Pastāv uzskats, ka ES ETS jāizveido tā, lai veidotos saikne ar emisiju kvotu globālo 
tirdzniecības sistēmu gadījumā, ja tiktu noslēgts starptautisks nolīgums. Tomēr ir vienlīdz 
svarīgi, lai minētā sistēma funkcionētu arī tad, ja šāda nolīguma nav.

Ja nav noslēgti starptautiski juridiski saistoši nolīgumi, kas ietver skaitļos izsakāmus 
kompromisus starp nozarēm, lielākā problēma, kurai nepieciešams piemērots risinājums, ir
oglekļa dioksīda emisiju risks (t.i., SEG emisijas darbību vietas maiņa no ES uz trešajām 
valstīm), kas tādējādi palielina globālās emisijas iespējamību un apdraud ES saimnieciskās 
darbības.

Nozaru klasifikācija atkarībā no to neaizsargātības pret oglekļa dioksīda emisijām ir sarežģīta 
un nozīmīga procedūra; tā jāveic pilnībā pārredzamā veidā un pēc iespējas īsākā laikā, lai 
palielinātu nozares paredzamību; jāņem vērā arī paredzamo ieguldījumu izmaksu pieauguma 
tiešā un netiešā ietekme. Šādos apstākļos, kad starptautiskie nolīgumi negarantē izsoles 
konkurences neietekmēšanu, bezmaksas kvotas būtu jāpiešķir, balstoties uz skaidri noteiktiem 
kritērijiem. Minētā klasifikācija jāveic, konsultējoties ar Eiropas Parlamentu, Padomi, kā arī 
iesaistītajām nozarēm un apakšnozarēm.

Princips, ka dalībvalstis izsola kvotas un tās piešķir augstākas cenas solītājiem, tai skaitā 
finanšu nozarēm, joprojām nav skaidrs, tādēļ to nepieciešams precīzi izskaidrot; neskatoties 
uz finanšu tirgos esošo saimnieciskās darbības subjektu acīmredzamo interesi par šādu jaunu 
tirgus iespēju, redzeslokā jāpatur vispārējais mērķis samazināt SEG emisijas, jo īpaši attiecībā 
uz emisiju pieejamību primārajiem uzņēmumiem (CO2 emisijas avoti) par atbilstošu cenu.
Izsoļu sistēmas praktiska darbība ir pārskatītā ETS priekšlikuma nozīmīga komponente, tādēļ 
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tam jānotiek saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Līdzīgi - izsoles, kuru rezultātā dalībvalstis ir ieinteresētas gūt ieņēmumus, nav jāuzskata par 
jaunu ieņēmumu gūšanas avotu esošā deficīta segšanai, bet gan par jaunu stratēģisku iespēju 
atbalstīt ilgtspējīgu attīstību, veicināt ietekmes mazināšanu, tehnoloģiju un pētniecības 
inovāciju, kā arī sniegt palīdzību jaunattīstības valstīm, jo īpaši vismazāk attīstītajām valstīm 
(LDC) pielāgošanas procesā. Lai īstenotu minētās prioritātes, vajadzīga pienācīga 
pārredzamība, kas vērsta uz EP un iedzīvotājiem, kā arī īpaša kontrole attiecībā uz konkurenci 
un valsts atbalstu.

Turklāt pirmo divu posmu pieredze liecina par nepieciešamību uzlikt galapatērētājiem lielāku 
izmaksu slogu vairākās nozarēs, jo īpaši enerģētikas nozarē. Lai enerģētikas nozarē izsolītu 
visas kvotas, būs nepieciešama pienācīga kontrole, kā arī iekšējie samazināšanas pasākumi, 
kas jāveic enerģijas ražotājiem. Riska iespējamība, ka galapatērētājiem palielināsies enerģijas 
cenas, rada nopietnas bažas par to, ka tas veicinās inflācijas palielināšanos Eiropā, radīs 
sociālu un ekonomisku ietekmi uz mājsaimniecībām ar vidējiem un zemiem ienākumiem, 
tādējādi netieši ietekmējot arī dažādās tautsaimniecības nozarēs esošo enerģijas lietotāju 
izmaksas kopumā.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
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līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm 
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus.

līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm, 
tostarp starptautiskās aviācijas, jūras 
transporta un cementa ražošanas 
nozarēm jāsniedz pienācīgs ieguldījums, 
lai panāktu šos emisiju samazinājumus.
Starptautiskā jūras transporta emisijas 
līdz 2015. gadam ir jāiekļauj ES emisiju 
tirdzniecības (ES ETS) sistēmā vai tās 
jāiekļauj jebkurā lēmumā par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai, lai izpildītu Kopienas 
saistības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas jomā līdz 2020. gadam.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Koku audzēšana un koksne, kā arī  
tās izstrādājumi  ir ļoti labs oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas veids. 
Turklāt, koksnes izmantošana fosilā 
kurināmā vietā palīdz cīnīties pret 
siltumnīcefektu. Tāpēc meži ir visīstākās 
dabiskās oglekļa krātuves. Tomēr tajos 
uzkrātais ogleklis nonāk atmosfērā, ja 
mežus izcērt un nodedzina; Tāpēc, lai 
mazinātu klimata pārmaiņas, ir tik svarīgi 
ieviest mežu aizsardzības mehānismus;

Pamatojums

Ir aprēķināts, ka zemes izmantojuma maiņas (piemēram, mežu izciršana tropos) dēļ rodas 
20 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tikai mežu izciršanas dēļ vien ik gadu siltumnīcu 
efektu gāzu emisiju apjoms ir līdzvērtīgs 6 miljardiem tonnu CO2.

Tikai Francijā vien tiek uzglabāti 15,6 miljoni tonnu oglekļa un uztverti 10 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tiek lēsts, ka šāda aizstāšana nozīmētu 14 miljonus tonnu 
oglekļa. Bez mežiem un koksnes izmantošanas Francijas oglekļa emisiju daudzums būtu par 
108 tonnām lielāks, proti, emisiju daudzums būtu par 20 % lielāks.

Grozījums Nr. 3
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Ņemot vērā mežu nozares milzīgo 
potenciālu klimata pārmaiņu mazināšanā, 
jāsniedz stimuli šīs nozares uzlabošanai 
un attīstīšanai, tajā pat laikā respektējot 
arī citus mežu nozares mērķus. 

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2007. gada ziņojumā teikts, ka ilgtermiņā vislielāko 
labumu attiecībā uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu dos ilgtspējīga mežu pārvaldība, 
kuras mērķis ir saglabāt nemainīgu vai palielināt mežos uzkrātā oglekļa apjomu, nodrošinot 
noturīgu koksnes, kokšķiedras un enerģijas ieguvi. Eiropas Parlamenta 2007. gada 
15. novembra rezolūcijā Komisija aicināta ETS iekļaut vairākas ar mežsaimniecību saistītas 
darbības.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 90 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, tajās nozarēs, kas 
iekļautas šīs direktīvas darbības jomā, 
atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija —, centieni izpildīt 
ES apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
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novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem. 

enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem. 

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
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konkurences kropļošanas. konkurences kropļošanas. Tomēr 
elektrības ražošana ir jāturpina, nozarē 
veicot nopietnus iekšējus emisiju 
samazināšanas pasākumus. Jebkāda 
izdevumu novirzīšana ir jāizvērtē un 
jāanalizē, jo īpaši attiecībā uz inflācijas 
spiediena palielināšanu Eiropas 
Savienībā, sociālo un ekonomisko ietekmi 
uz mājsaimniecībām ar zemiem un 
vidējiem ienākumiem, kā arī netiešo 
ietekmi uz vispārējiem enerģijas lietotāju 
izdevumiem ekonomikas nozarēs. 
Konkurences iestādēm ir jābūt īpaši 
modrām attiecībā uz tirgus stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem 
sakarā ar pārmērīgu un/vai nelīdzsvarotu 
enerģijas cenu pieaugumu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kas atticas uz citiem Kopienas 
sistēmas aptvertajiem sektoriem, ir
jāparedz pārejas kārtība, proti, 2013. gadā 
piešķirtās bezmaksas kvotas veidotu 80 % 
no daudzuma, kas atbilst Kopienas emisiju 
procentuālajam apjomam 2005.–
2007. gadā, ko šīs iekārtas emitējušas, 
proporcionāli Kopienas ikgadējo emisiju 
kvotu kopapjomam. Tas nozīmē, ka 
piešķirto bezmaksas kvotu apjoms katru 
gadu samazināsies un 2020. gadā 
bezmaksas kvotas vairs nepiešķirs. 

(17) Kas atticas uz citiem Kopienas 
sistēmas aptvertajiem sektoriem —
gadījumā ja nav spēkā esoša un 
pārbaudāma starptautiska nolīguma 
un/vai starptautiska sektorāla nolīguma 
100 % kvotu jāpiešķir bez maksas. Ja šāds 
nolīgums ir spēkā — jāparedz pārejas 
kārtība, proti, 2013. gadā piešķirtās 
bezmaksas kvotas veidotu 80 % no 
daudzuma, kas atbilst Kopienas emisiju 
procentuālajam apjomam 2005.–
2007. gadā, ko šīs iekārtas emitējušas, 
proporcionāli Kopienas ikgadējo emisiju 
kvotu kopapjomam. Tas nozīmē, ka
piešķirto bezmaksas kvotu apjoms katru 
gadu samazināsies un 2020. gadā
bezmaksas kvotas vairs nepiešķirs.

Pamatojums

Tā pat kā 13. apsvērums. Pieņemot, ka ETS mērķis ir samazināt oglekļa emisijas pie 
viszemākajām iespējamām izmaksām tautsaimniecībai (1. apsvērums), bezmaksas kvotu 
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piešķiršana ir visefektīvākā sadales metode, izņemot enerģijas ražošanas nozari. 
Vairāksolīšanas vienīgā priekšrocība ir tas, ka ar vairāksolīšanu sistēma tiek paplašināta arī 
ietverot CO2 neemitējošas tehnoloģijas, kas nav iekļautas ETS, piemēram, kodolenerģijas, 
hidroenerģijas un vēja enerģijas ražošana. Tāpēc vairāksolīšana var būt pamatota 
enerģētikas nozares gadījumā, bet tā nav tik efektīva citām rūpniecības nozarēm.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„salīdzinošus novērtējumus”). Šos 
noteikumus izstrādā, ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanu un uzglabāšanu. Šādi noteikumi 
nedrīkst radīt stimulu emisiju 
palielināšanai, un tiem jānodrošina, ka 
aizvien lielāka daļa šo kvotu tiek izsolīta. 
Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat noteikumi 
nedrīkst radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus piemēro jaunām iekārtām, kas 
veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
un nozaru salīdzinošus novērtējumus. Šos 
noteikumus un salīdzinošus novērtējumus 
izstrādā, ņemot vērā vislietderīgākās 
tehnoloģijas siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju un energoefektivitātes jomā, 
aizstājējus, alternatīvus ražošanas procesus, 
biomasas izmantošanu, atjaunojamos 
enerģijas avotus, koģenerāciju un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanu un uzglabāšanu. Šādi noteikumi 
nedrīkst radīt stimulu emisiju 
palielināšanai, un tiem jānodrošina, ka 
aizvien lielāka daļa šo kvotu tiek izsolīta. 
Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat noteikumi 
nedrīkst radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus piemēro jaunām iekārtām, kas 
veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās, izņemot tad, ja 
elektrību ražo savam patēriņam no 
dūmgāzēm, kas radušās ražošanas 
procesā. Kvotas, kas rezervētas jaunajām 
iekārtām, 2020. gadā nodod izsolē.
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Pamatojums

Until a real quantifiable and verifiable international agreement is achieved the Commission 
has to allow for free allocation of allowances for industries at risk of carbon leakage and this 
allocation should be done not only through harmonised Community-wide rules but, more 
importantly, through sectoral benchmarks previously discussed with the sectors involved.

Cogeneration is an energy efficient production process and should be not be excluded from 
this list.

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions.
Electricity produced under these special circumstances should be excluded from auctioning.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
radītāji nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju pieaugumu 
trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai netiktu 
piemēroti līdzvērtīgi oglekļa emisiju 
ierobežojumi (CO2 emisiju pārvirze); tajā 
pašā laikā dažas energoietilpīgas nozares 
un apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena piešķirs 
bezmaksas kvotas pat līdz 100 % apmērā 
nozarēm un apakšnozarēm, kas atbilst 
attiecīgiem kritērijiem. Šo nozaru un 

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu un/vai starptautiskiem nozaru 
nolīgumiem, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
radītāji nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju pieaugumu 
trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai netiktu 
piemēroti līdzvērtīgi oglekļa emisiju 
ierobežojumi (CO2 emisiju pārvirze); tajā 
pašā laikā dažas energoietilpīgas nozares 
un apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena piešķirs 
bezmaksas kvotas pat līdz 100 % apmērā 
nozarēm un apakšnozarēm, kas atbilst 
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apakšnozaru definīciju un vajadzīgos 
pasākumus pārskatīs, lai nodrošinātu, ka 
tiek veikti vajadzīgie pasākumi, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. Kas 
attiecas uz tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu. 

attiecīgiem kritērijiem. Šo nozaru un 
apakšnozaru definīciju un vajadzīgos 
pasākumus pārskatīs, lai nodrošinātu, ka 
tiek veikti vajadzīgie pasākumi, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. Kas 
attiecas uz tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras energoietilpīgās 
nozares vai apakšnozares varētu skart CO2 
emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, 
par kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, 
vai arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai līdz 2010. gada 30. janvārim
jānoskaidro, kuras energoietilpīgās nozares 
vai apakšnozares varētu skart CO2 emisiju 
pārvirze. Jāizstrādā kritēriji šādu nozaru 
un apakšnozaru noteikšanai, apspriežoties 
ar sociālajiem partneriem un iesaistītajām 
pusēm un jāiesniedz šis priekšlikums 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā 
priekšlikumā jāņem vērā iespēja, ka 
netiks pieņemts starptautisks nolīgums 
par obligātu oglekļa emisiju 
samazināšanu, un jāparedz iespējamās 
alternatīvas starptautiskam nolīgumam..
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, iekārtu 
Eiropas Savienībā un ārpus tās izmaksu 
struktūra un vai ir iespējams vajadzīgo 
kvotu iegādes izmaksas iekļaut ražojuma 
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Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas 
prasības kā iekārtām ES, piemēram, 
varētu paredzēt kvotu nodošanu. Visiem 
pasākumiem jāatbilst UNFCCC 
principiem, īpaši principam par kopīgiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem un 
iespējām, ievērojot īpašo stāvokli vismazāk 
attīstītajās valstīs. Tāpat pasākumiem 
jāatbilst Kopienas starptautiskajām 
saistībām, tostarp saistībām, kas izriet no 
PTO nolīguma.

cenā, nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Komisijai ir jāuzrauga 
iespējamā ietekme uz konkurētspēju un 
nodarbinātību, kas skar ES ražotājus, 
kuri savā ražošanas procesā ir pakļauti 
obligātām oglekļa emisiju samazināšanas 
prasībām.. Visiem pasākumiem jāatbilst 
UNFCCC principiem, īpaši principam par 
kopīgiem, tomēr atšķirīgiem pienākumiem 
un iespējām, ievērojot īpašo stāvokli 
vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Pamatojums

Kritēriji oglekļa emisiju pārviržu skarto nozaru noteikšanai un klasifikācijai ir jāizstrādā 
ātrāk nekā to ierosina Komisija, lai iesaistītajām nozarēm būtu iespējams paredzēt situāciju; 
jāņem vērā tiešā un netiešā ietekme uz ES ražotājiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Kopienā, jāizveido 
vienoti noteikumi par to, kā Kopienas 
sistēmā iesaistītie operatori var izmantot 
kredītus par emisiju samazināšanu ārpus 
Kopienas. UNFCCC Kioto protokolā 
noteikti skaitliski emisiju mērķi attīstītajām 
valstīm 2008.–2012. gada periodā, un tajā 
paredzēta sertificētu emisijas 
samazinājumu (SES — Tīras attīstības 
mehānisma (TAM) ietvaros) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV — kopīgi 
īstenojamo projektu ietvaros) izveide, 
kurus var izmantot attīstītās valstis, lai 
daļēji sasniegtu emisiju samazināšanas 
mērķus. Lai gan Kioto protokolā nav 

(21) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Kopienā, jāizveido 
vienoti noteikumi par to, kā Kopienas 
sistēmā iesaistītie operatori var izmantot 
kredītus par emisiju samazināšanu ārpus 
Kopienas. UNFCCC Kioto protokolā 
noteikti skaitliski emisiju mērķi attīstītajām 
valstīm 2008.–2012. gada periodā, un tajā 
paredzēta sertificētu emisijas 
samazinājumu (SES — Tīras attīstības 
mehānisma (TAM) ietvaros) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV — kopīgi 
īstenojamo projektu ietvaros) izveide, 
kurus var izmantot attīstītās valstis, lai 
daļēji sasniegtu emisiju samazināšanas 
mērķus. Lai gan Kioto protokolā nav 
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paredzēts, ka ESV varētu veidoties pēc 
2013. gada (ieskaitot), ja nav noteikti jauni 
skaitliski emisiju mērķi projektu norises 
valstīs, tomēr pastāv varbūtība, ka būs 
iespējams arī turpmāk iegūt TAM kredītus. 
Jāparedz, ka pēc tam, kad būs noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, jāparedz plašāka sertificētu 
emisijas samazinājumu (SES) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV) izmantošana 
no valstīm, kas šo nolīgumu noslēgušas. Ja 
šāds nolīgums netiek noslēgts, turpmāka 
SES un ESV izmantošana mazinātu šīs 
iniciatīvas nozīmi un grūtāk būtu sasniegt 
Kopienas mērķi palielināt atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu. SES un ESV 
izmantošanai jābūt saskanīgai ar Kopienas 
nosprausto mērķi — līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % enerģijas iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, un 
veicināt energoefektivitāti, inovācijas un 
tehnoloģiju attīstību. Ar nosacījumu, ka tas 
atbilst izvirzītajiem mērķiem, ir jāparedz 
iespēja noslēgt nolīgumus ar trešām 
valstīm, lai radītu stimulu emisiju 
samazināšanai šajās valstīs un panāktu 
reālus un lielākus siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu samazinājumus, vienlaikus 
rosinot Kopienas uzņēmumus pievērsties 
inovācijām un veicinot tehnoloģisko 
attīstību trešās valstīs. Šādus nolīgumus var 
ratificēt vairākas valstis. Ja Kopiena 
noslēgs pieņemamu starptautisku 
nolīgumu, jāpaplašina piekļuve kredītiem, 
ko dod projektu īstenošana trešās valstīs, 
un vienlaikus jāpalielina emisiju 
samazinājumi ar Kopienas sistēmas 
starpniecību.

paredzēts, ka ESV varētu veidoties pēc 
2013. gada (ieskaitot), ja nav noteikti jauni 
skaitliski emisiju mērķi projektu norises 
valstīs, tomēr pastāv varbūtība, ka būs 
iespējams arī turpmāk iegūt TAM kredītus. 
Jāparedz, ka pēc tam, kad būs noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, jāparedz plašāka sertificētu 
emisijas samazinājumu (SES) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV) izmantošana 
no valstīm, kas šo nolīgumu noslēgušas. Ja 
šāds nolīgums netiek noslēgts, turpmāka 
SES un ESV izmantošana mazinātu šīs 
iniciatīvas nozīmi un grūtāk būtu sasniegt 
Kopienas mērķi palielināt atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu. SES un ESV 
izmantošanai jābūt saskanīgai ar Kopienas 
nosprausto mērķi — līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % enerģijas iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, un 
veicināt energoefektivitāti, inovācijas un 
tehnoloģiju attīstību. Ar nosacījumu, ka tas 
atbilst izvirzītajiem mērķiem, ir jāparedz 
iespēja noslēgt nolīgumus ar trešām 
valstīm, lai radītu stimulu emisiju 
samazināšanai šajās valstīs un panāktu 
reālus un lielākus siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu samazinājumus, vienlaikus 
rosinot Kopienas uzņēmumus pievērsties 
inovācijām un veicinot tehnoloģisko 
attīstību trešās valstīs. Šādus nolīgumus var 
ratificēt vairākas valstis. Ja Kopiena 
noslēgs pieņemamu starptautisku 
nolīgumu, jāpaplašina piekļuve kredītiem, 
ko dod projektu īstenošana trešās valstīs, 
un vienlaikus jāpalielina emisiju 
samazinājumi ar Kopienas sistēmas 
starpniecību. Tomēr kredītus nevajadzētu 
piešķirt tīras attīstības mehānismiem un 
kopīgi īstenojamiem projektiem nozarēs, 
kurās pastāv oglekļa emisiju pārvirzes 
risks.

Grozījums Nr. 11
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Runājot par pieeju kvotu 
piešķiršanai, aviācijai būtu jāpiemēro tāds 
pats režīms kā citām nozarēm, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas, nevis 
režīms, ko attiecina uz elektroenerģijas 
ražotājiem. Tas nozīmē, ka 2013. gadā 80 
% no kvotām piešķirs bez maksas, bet 
pēcāk aviācijai piešķirto bezmaksas kvotu 
apjoms ik gadu samazināsies par vienādu 
daudzumu un 2020. gadā bezmaksas 
kvotas vairs nepiešķirs. Kopienai un 
dalībvalstīm arī turpmāk jācenšas panākt 
vienošanās par globāliem pasākumiem, lai 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas aviācijas nozarē; kad 
nākamo reizi pārskatīs Kopienas sistēmu, 
jāizvērtē arī stāvoklis šajā nozarē.

(33) Aviācija ir energoietilpīga nozare, kā 
tas noteikts Padomes 2003. gada 
27. oktobra Direktīvā 2003/96/EK, kas 
pārkārto Kopienas noteikumus par 
nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un 
elektroenerģijai1. Tā kā nav pieejama 
stabila alternatīva degviela, aviācija, ir 
pilnībā atkarīga no aviācijas petrolejas, 
un šai nozarei ir ļoti augstas mazināšanas 
izmaksas. Gaisa kuģu ekspluatantu 
iespējas prasīt klientiem segt izmaksas par 
oglekļa emisiju kvotām ir ierobežotas..
Kopienai un dalībvalstīm arī turpmāk
jācenšas panākt vienošanās par globāliem 
pasākumiem, lai samazinātu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas aviācijas 
nozarē. Kamēr nav globāla nolīguma par 
pasākumiem siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanai saistībā ar aviāciju pastāv 
ļoti nopietns risks, ka notiks satiksmes 
novirzīšana un oglekļa emisiju pārvirze, 
īpaši, ja ES emisiju tirdzniecības sistēmā 
nozare tiktu nozīmīgi pakļauta 
vairāksolīšanai. Kvotu vairāksolīšanas 
apjomiem saistībā ar aviāciju jābūt 
atbilstīgiem oglekļa emisiju pārvirzes 
riskam un ES ETS ietekmei uz Eiropas 
Savienības aviācijas konkurētspēju.
_______________
1 OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp.

Pamatojums

Ņemot vērā aviācijas nozares īpašo raksturu, tās iekļaušana ES ETS ir 
Direktīvas 2003/87/EK pašreiz saskaņā ar Komisijas priekšlikumu COM (2006) 818 
notiekošās pārskatīšanas jautājums. Par aviācijas nozarei paredzēto kvotu vairāksolīšanas 
apjomu jālemj pēc tam, kad pabeigta detalizēta izpēte par oglekļa emisiju pārvirzes ietekmi uz 
ES aviāciju, kuru šobrīd veic Eiropas Komisija.

Grozījums Nr. 12
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „jauna iekārta” ir iekārta, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas atļauja pēc 
tam, kad Komisijai iesniegts 11. panta 
1. punktā minētais saraksts;

(h) „jauna iekārta” ir iekārta, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas atļauja vai 
atjaunota siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas atļauja, jo mainījies tās 
darbības veids vai noticis tās fizisks 
pārveidojums, kā rezultātā palielinājusies  
esošās iekārtas jauda, pēc tam, kad 
Komisijai iesniegts 11. panta 1. punktā 
minētais saraksts;

Pamatojums

Nediskriminēšanas principa dēļ, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, visiem 
ražotājiem, atverot jaunas iekārtas vai palielinot esošo iekāru jaudu, jābūt tiesīgiem saņemt 
bezmaksas kvotu pielīdzināmu daudzumu, pamatojoties uz efektivitātes mērķi (piemēram, 
kritēriju), bet Komisijas priekšlikums ierobežo bezmaksas kvotu piešķiršanu pirmajā 
gadījumā. 

Šis grozījums veicina novecojušu un neefektīvu iekārtu slēgšanu un ražošanas pārcelšanu uz 
modernizētu centralizētu vienību, izmantojot apjomradītus ietaupījumus, lai atrisinātu 
nepieciešamību pēc lieliem ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 
tostarp dūmgāzu attīrīšana;

(t) „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 
tostarp dūmgāzu attīrīšana. Uz Direktīvas 
91/156/EEK IIb Pielikumā minētajām 
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otrreizējas pārstrādes darbībām neattiecas 
šī definīcija.

Pamatojums

Viens no ES klimata programmas mērķiem ir veicināt otrreizēju pārstrādi. Tāpēc nav 
sapratīgi iekļaut otrreizējas pārstrādes darbības sistēmā, kura tās ierobežos.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – .ua apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „pagaidu sertificēta emisijas 
samazināšana” ir vienība, kas radusies 
apmežošanas vai mežu atjaunošanas 
projekta rezultātā un beidzas tā saistību 
perioda beigās, pēc kura ta radusies, 
saskaņā ar ANO Vispārejās konvencijas 
par klimata pārmaiņām Kioto protokola 
12. pantu.

Pamatojums

Mežu nepastāvības risks jānovērš, īstenojot tīras attīstības mehānismu un uzkrājot pagaidu 
kredītu; šie pasākumi tika paredzēti Konvencijas dalībvalstu 2003. gada konferencē Milānā 
(lēmums 19/CP.9).

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – ub apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ub) "nozares, kas pakļautas ievērojamam 
oglekļa dioksīda emisijas pārvirzes 
riskam” ir nozares, kas noteiktas saskaņā 
ar 10a. panta 9. punktu;
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Pamatojums

Riskam pakļauto nozaru precizējums, atsaucoties uz kritērijiem un jauno I a pielikumu.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9.a pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kas attiecas uz iekārtām, kas Kopienas 
sistēmā iekļautas tikai no 2013. gada, 
dalībvalstis nodrošina, ka šādu iekārtu 
operatori var attiecīgajai kompetentajai 
iestādei iesniegt neatkarīgi pārbaudītus 
datus par emisijām, lai šīs iekārtas varētu 
ņemt vērā, aprēķinot piešķiramo kvotu 
apjomu.

2. Kas attiecas uz iekārtām, kas Kopienas 
sistēmā iekļautas tikai no 2013. gada, 
dalībvalstis nodrošina, ka šādu iekārtu 
operatori attiecīgajai kompetentajai iestādei 
iesniedz pienācīgi pamatotus un neatkarīgi 
pārbaudītus datus par emisijām, lai šīs 
iekārtas varētu ņemt vērā, aprēķinot 
piešķiramo kvotu apjomu.

Pamatojums

Tas ir jādara obligāti, ja no šiem datiem ir atkarīgs piešķiramo kvotu apjoms.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vismaz 20 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot 2. punktā minētās kvotas (tostarp 
visiem ieņēmumiem no izsolēm, kas 
minētas 2. punkta b) apakšpunktā), izmanto 
šādiem mērķiem:

3. Vismaz 50 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot 2. punktā minētās kvotas (tostarp 
visiem ieņēmumiem no izsolēm, kas 
minētas 2. punkta b) apakšpunktā), izmanto 
šādiem mērķiem:

Pamatojums

Kvotu izsoles mērķis ir finanšu pārvedumi no piesārņojošās rūpniecības, piešķirot to 
pasākumiem, lai attīstītu atjaunīgās enerģijas avotus, uzglabātu oglekli vai novērstu oglekļa 
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noplūdi.

Sertificēšanas procesam, ievērojot sešus Helsinku kritērijus, jo īpaši sesto kritēriju par 
sociālekonomisko ieguvumu, jākļūst par galveno nosacījumu tropisko mežu izmantošanas 
turpināšanai.

ES mežsaimniecības un koksnes nozares kompensē no 10 līdz 10% no siltumnīcas efektu 
radošo gāzu emisijām.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju samazināšana, tostarp iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, pielāgošanās 
klimata pārmaiņu ietekmei, finansējums 
pētniecībai un attīstībai emisiju 
samazināšanas un pielāgošanās jomā, 
tostarp līdzdalība Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna 
iniciatīvās;

(a) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana, tostarp iemaksas Pasaules 
Energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un izstrādei nozarēs, uz kurām attiecas šī 
direktīva, emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, tostarp līdzdalība 
Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskā 
plāna iniciatīvās un Eiropas tehnoloģiju 
platformās;

Pamatojums

Ja viens no galvenajiem uzskatiem par Kopienas sistēmu ir tas, ka šīs sistēmas darbība var 
būtiski palīdzēt īstenot ES mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu, tad ieņēmumi 
no tās darbības arī jānovirza šo mērķu sasniegšanai. ES tehnoloģiju platformas ir veiksmīgs 
instruments, kas jāatbalsta.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (c) siltumnīcefekta gāzu uztveršana un 
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uztveršana un ģeoloģiskā uzglabāšana, 
īpaši no ogļu spēkstacijām;

ģeoloģiskā uzglabāšana;

Pamatojums

Ja viens no galvenajiem uzskatiem par Kopienas sistēmu ir tas, ka šīs sistēmas darbība var 
būtiski palīdzēt īstenot ES mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu, tad ieņēmumi 
no tās darbības arī jānovirza šo mērķu sasniegšanai. ES tehnoloģiju platformas ir veiksmīgs 
instruments, kas jāatbalsta.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;

(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs, īpaši —
izstrādājot sertificēšanas procedūras un 
papildu pasākumus dalībvalstīs vai to 
reģionos, lai veicinātu mežu nozari un 
koksnes pārstrādi cīņā pret globālo 
sasilšanu un klimata pārmaiņām, tajā pat 
laikā nodrošinot, ka meži turpina pildīt 
citas savas funkcijas;

Pamatojums

Kvotu izsoles mērķis ir finanšu pārvedumi no piesārņojošās rūpniecības, piešķirot to 
pasākumiem, lai attīstītu atjaunīgās enerģijas avotus, uzglabātu oglekli vai novērstu oglekļa 
noplūdi.

Sertificēšanas procesam, ievērojot sešus Helsinku kritērijus, jo īpaši sesto kritēriju par 
sociālekonomisko ieguvumu, jākļūst par galveno nosacījumu tropisko mežu izmantošanas 
turpināšanai.

ES mežsaimniecības un koksnes nozares kompensē no 10 līdz 10% no siltumnīcas efektu 
radošo gāzu emisijām.

Grozījums Nr. 21
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) finansēt pētniecību un izstrādi 
energoefektivitātes un tīro tehnoloģiju 
jomā tajās nozarēs, kas iekļautas šīs 
direktīvas darbības jomā.

Pamatojums

Ieņēmumi no izsolēm principā ir jāizmanto, lai nākotnē padarītu attiecīgās nozares par 
nozarēm ar zemām oglekļa emisijām, to panākot ar ieguldījumiem atpakaļ šajās nozarēs.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz 50 % no 2. punktā minēto kvotu 
izsoļu ieņēmumiem izmanto, lai finansētu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, lai novērstu mežu 
izciršanu un degradāciju, kā arī lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām.

Pamatojums

Ieņēmumi no kvotu izsoles jāizmanto cīņai pret klimata pārmaiņām gan lai mazinātu tās, gan 
arī lai pielāgotos tām, kā arī subsīdijām, lai palīdzētu finansēt nepieciešamos ieguldījumus, 
īpaši ģimenēm ar nelieliem ienākumiem. Vismaz puse no ieņēmumiem jāredz, lai finansētu 
klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī lai izvairītos no mežu izciršanas 
un sabrukuma jaunattīstības valstīs.
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ziņojumos, ko dalībvalstis iesniedz 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 280/2004/EK, 
ietver informāciju par ieņēmumu 
izmantošanu ikvienam minētajam mērķim.

4. Ziņojumos, ko dalībvalstis iesniedz 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 280/2004/EK, 
ietver informāciju par ieņēmumu 
izmantošanu ikvienam minētajam mērķim, 
uzsverot iekšējā tirgus, valsts atbalsta un 
konkurences aspektus.

Komisija katru gadu iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam par ieņēmumu 
izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot 
ietekmei uz iekšējo tirgu, valsts atbalstu 
un konkurenci.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – paragraph 5

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2010. gada 31. decembrim
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas. 
Izsoles rīko tā, lai operatoriem (jo īpaši 
visiem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas iesaistījušies Kopienas 
sistēmā) nodrošinātu pilnīgu pieeju un lai 
citi dalībnieki neradītu šķēršļus izsoles 
norisei. Minēto pasākumu, kas ir 
paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
[23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

5. Līdz 2009. gada 31. decembrim
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei analītisku ziņojumu, 
izvērtējot izsoles grafiku, administrēšanu 
un citus aspektus, vajadzības gadījumā 
iekļaujot direktīvas priekšlikumu.
Priekšlikumam vajadzētu nodrošināt, ka 
izsoles norit atklāti, pārredzami un bez 
diskriminācijas. Izsoles rīko tā, lai 
operatoriem (jo īpaši visiem mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, kas iesaistījušies 
Kopienas sistēmā) nodrošinātu pilnīgu 
pieeju un lai citi dalībnieki neradītu 
šķēršļus izsoles norisei vai klimata 
pārmaiņu mērķiem, kas ir to pieņemšanas 
pamatā. Tādēļ priekšlikumam ir jābūt 
pietiekami detalizētam cita starpā 
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attiecībā uz izsoles grafiku un biežumu 
dalībvalstīs un atbilstīgi izstrādātam, lai 
risinātu problēmas saistībā ar iespējamo 
izsoļu ietekmi, jo īpaši attiecībā uz:
– spekulatīviem darījumiem,
– pārrobežu konkurences ietekmi,
– starpnozaru ietekmi,
– Eiropas uzņēmumu un ražošanas 

konkurētspēju, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem,

– inflācijas spiedienu un
– sociālekonomisko ietekmi.
Izsoļu praktiskā darbība ir pārskatītā ES 
emisiju tirdzniecības sistēmas 
priekšlikuma būtiska sastāvdaļa un tādēļ 
tai vajadzētu piemērot koplēmuma 
procedūru.

Pamatojums

Komisija priekšlikumā paredz būtiskus paplašinātās ETS elementus izskatīt komitoloģijas 
procedūrā. Būtu labāk, ja Komisija iesniegtu koplēmuma priekšlikumu, bet, ja tas nav 
izdarīts, ir jānosaka kritēriji, kas Komisijai jāievēro, pieņemot lēmumu par izsoles veikšanas 
paņēmieniem.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

1. Līdz 2011. gada 30. jūnijam pieņem 
Kopienas mērogā pilnībā saskaņotus 
noteikumus 2. līdz 6. un 8. punktā minēto 
kvotu piešķiršanai.
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu. 

Pirmajā daļā minētie pasākumi, ņemot 
vērā, cita starpā, arī procesā radušās 
emisijas, nodrošina, ka kvotu piešķiršana 
rosina izmantot siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas samazinošas un 
energoefektīvas tehnoloģijas, izmantojot 
nozaru kritērijus un vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai, 
koģenerācijai un siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu uztveršanai un uzglabāšanai 
katrā nozarē; kvotu piešķiršana nerada 
stimulu palielināt emisijas. Bezmaksas 
kvotas nepiešķir saistībā ar jelkādu 
elektroenerģijas ražošanu, izņemot 
gadījumus, kad to ražo no dūmgāzēm, kas 
radušās ražošanas procesā, lai 
nodrošinātu ar elektrību šī ražošanas 
proces operatoru, šajā gadījumā kvotas 
šim operatoram piešķir saskaņā ar 
nozares kritērijiem, par kuriem panākta 
vienošanās, attiecībā uz šo ražošanas 
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procesu.
Komisija nodrošina, ka uz galapatērētāju 
netiek novirzītas nevajadzīgas izmaksas.

Pamatojums

Vairāksolīšana var potenciāli nozīmīgi kaitēt pārstrādes rūpniecībai, nenodrošinot 
uzlabojumus vides jomā, jo tie ir atkarīgi vienīgi no emisiju samazināšanas mērķu 
ievērošanas. Tāpēc vairāksolīšana jāievieš tikai, ja tā ir globāli saskaņota ar starptautisku 
nolīgumu, vai vismaz saistīta ar pienācīgiem pārrobežu pielāgošanas pasākumiem. Nosakot 
kritēriju atbilstīgi labākai pieejamai metodei, saglabājas stimuls samazināt emisijas, izbeidzot 
neefektīvu ražošanu un piemērojot augstākos tehniskos standartus. 

Izmantojot dūmgāzes, kas radušās ražošanas procesa rezultātā, tiek taupīti resursi un 
samazinātas CO2 emisijas. Elektroenerģiju, kas ražota, ņemot vērā šādus īpašus apstākļus, 
nevajadzētu piedāvāt izsolē, bet gan iekļaut tajā pašā kvotu piešķiršanas metodoloģijā, kāda 
piemērota attiecīgām gāzu ražotāja iekārtām. Tas ir atbilstīgi Komisijas paziņojuma 
COM(2008)830 92. punkta galvenajam saturam.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu un/vai 
starptautiskus nozaru nolīgumus par 
klimata pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti 
un Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Komisijas pilnvaras sarunām par 
starptautisku nolīgumu ir pamatotas ar 
detalizētu novērtējumu par iespējamo 
ietekmi uz uzņēmumiem, kas darbojas ES, 
kā arī ir saskaņā ar Ia Pielikumā 
izvirzītajiem kritērijiem.
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Pamatojums

Komisijai galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai tiktu panākti izmērāmi un pārbaudāmi 
starptautiski nozaru nolīgumi; tas ir vienīgais veids, kā nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi un 
negodīgu konkurenci, kas kaitētu nozarēm, kuras darbojas ES.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo no dūmgāzēm, kas 
radušās ražošanas procesā, lai 
nodrošinātu ar elektrību šī ražošanas 
procesa operatoru, šajā gadījumā kvotas 
šim operatoram piešķir saskaņā ar 
nozares standartiem, par kuriem panākta 
vienošanās, attiecībā uz šo ražošanas 
procesu.

Pamatojums

Izmantojot dūmgāzes, kas radušās ražošanas procesa rezultātā, tiek taupīti resursi un 
samazinātas CO2 emisijas. Elektroenerģiju, kas ražota, ņemot vērā šādus īpašus apstākļus, 
nevajadzētu piedāvāt izsolē, bet gan iekļaut tajā pašā kvotu piešķiršanas metodoloģijā, kāda 
piemērota attiecīgām gāzu ražotāja iekārtām. Tas ir atbilstīgi Komisijas paziņojuma 
COM(2008)830 92. punkta galvenajam saturam.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
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iekārtās. iekārtās, izņemot gadījumus, kad to ražo, 
izmantojot rūpnieciskās ražošanas 
procesā radušās dūmgāzes.
Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesa rezultātā, izmanto par degvielu,
operatoram, kurš ekspluatē iekārtu, kura 
rada dūmgāzi, kvotas piešķir, 
pamatojoties uz tādiem pašiem 
piešķiršanas principiem, kurus piemēro 
šai iekārtai.

Pamatojums

Šis grozījums izriet no iepriekšējā grozījuma 10a. panta 1.punktā.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 80 % no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem; pēc tam bezmaksas kvotas ik 
gadus samazina par vienādu daudzumu, lai 
2020. gadā bezmaksas kvotas vairs netiktu 
piešķirtas.

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir daudzums, kas noteikts 
saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem, vajadzības gadījumā ņemot 
vērā starptautisko sarunu iznākumu; pēc 
tam bezmaksas kvotas ik gadus samazina 
par vienādu daudzumu, lai 2020. gadā 
bezmaksas kvotas vairs netiktu piešķirtas.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, kurās 

8. Attiecībā uz 10b. pantu 2013. gadā un 
pēc tam katru gadu iekārtām tajās nozarēs, 
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pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes risks, 
piešķir bezmaksas kvotas līdz pat 100 % 
apmērā no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
2. līdz 6. punktu. 

kurās pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes 
risks, piešķirto bezmaksas kvotu apjoms ir 
100 % no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
2. līdz 6. punktu.

Pamatojums

Tirdzniecības sistēmas efektivitāte emisiju samazināšanai, ir atkarīga vienīgi no piešķirto 
kvotu daudzuma. Tas kādā veidā šīs kvotas piešķir — izsolot, vai atbilstīgi kritērijiem —
nekādā veidā neietekmē kopējo kvotu daudzumu, un tādējādi neietekmē rezultātus attiecībā uz 
vidi, kurus sasniegt ir šīs sistēmas mērķis. Tāpēc, lai samazinātu emisijas, piešķiršana bez 
maksas ir tik pat efektīva kā vairāksolīšana, tikai piešķiršana bez maksas tautsaimniecībai 
izmaksā lētāk.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā un 
pēc tam reizi 3 gados Komisija nosaka, 
kuras ir 8. punktā minētās nozares.

9. Līdz 2010. gada 30. janvārim un pēc 
tam reizi 4 gados Komisija nosaka, kuras ir 
8. punktā minētās nozares.

Pamatojums

Pēc iespējas ātrāk jāvienojas par tām nozarēm, kuras uzskatāmas par tādām, uz kurām var 
attiekties oglekļa emisiju pārvirze, un attiecīgiem pasākumiem. Attiecīgo nozaru saraksta 
pārskatīšana reizi 3 gados radīs nevajadzīgu neskaidrību, kas nelabvēlīgi ietekmēs 
ieguldījumus.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz Parlamentam un 



PE406.161v02-00 28/44 AD\741397LV.doc

LV

Padomei priekšlikumu attiecībā uz 
8. punktā minētajām nozarēm. 
Jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem.

Pamatojums

To nozaru saraksts, kurās ir iespējama oglekļa emisiju pārvirze, jāpārskata 2016. gadā, un 
nepieciešamības gadījumā 2020. gadā ir jāīsteno rezultāti. Šī kārtība nodrošina maksimāli 
plānošanas drošību un skaidrību, kā nepieļaut oglekļa pārvirzi.

Ieinteresētajām pusēm jābūt līdzdalīgām lēmumu pieņemšanas procesā. 

Jāizvairās no nozaru dalījuma, jo tas izraisīs administratīvas problēmas, kas saistītas ar 
īstenošanu. Nosakot atbilstīgās nozares, jautājumam par oglekļa efektivitāti nav nozīmes; 
nozīme ir tam, kā tiek reglamentētas darbības, ar kurām ietekmē šo efektivitāti.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Pamatojums

To nozaru saraksts, kurās ir iespējama oglekļa emisiju pārvirze, jāpārskata 2016. gadā, un 
nepieciešamības gadījumā 2020. gadā ir jāīsteno rezultāti. Šī kārtība nodrošina maksimāli 
plānošanas drošību un skaidrību, kā nepieļaut oglekļa pārvirzi.

Ieinteresētajām pusēm jābūt līdzdalīgām lēmumu pieņemšanas procesā. 

Jāizvairās no nozaru dalījuma, jo tas izraisīs administratīvas problēmas, kas saistītas ar 
īstenošanu. Nosakot atbilstīgās nozares, jautājumam par oglekļa efektivitāti nav nozīmes; 
nozīme ir tam, kā tiek reglamentētas darbības, ar kurām ietekmē šo efektivitāti.

Grozījums Nr. 36
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katru gadu, balstoties uz jauno 
informāciju par situāciju tirgū, nozares, 
kas nav iekļautas 1. pielikuma sarakstā, 
var pieprasīt, lai Komisija izvērtē, vai tās 
ir pakļautas oglekļa emisiju pārvirzei.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot nozares (kā minēts šā punkta
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik lielā 
mērā attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus: 

Nosakot nozares, (kā minēts 8. punktā), 
Komisija ņem vērā, cik lielā mērā 
attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot  tirgus daļu vai rentabilitāti, 
vai ieguldījumu iespējas salīdzinājumā ar 
tām pašām nozarēm, kuras darbojas 
trešās valstīs, kurās nenosaka līdzīgus 
emisiju ierobežojumus. Komisija, cita 
starpā, ņem vērā šādus kritērijus: 

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku un ekonomisku noteiktību, šis periods jāpagarina līdz 5 gadiem un 
pirmais novērtējums jāveic 2009. gada 30. jūnijā. Ir ļoti grūti paredzēt, kā pārskatītā ES 
emisiju tirdzniecības sistēma ietekmēs tās ES nozares, uz kurām attieksies šī sistēma. Ja tirgus 
informācija rāda, ka oglekļa pārvirze notiek nozarē, kas līdz tam netika uzskatīta par tādu, 
kas varētu būt pakļauta oglekļa pārvirzes riskam, jābūt iespējai novērst šo situāciju, negaidot 
nākamo pārskatu pēc 5 gadiem. Šis grozījums nodrošina, ka tiks ņemta vērā nākotnes tirgus 
struktūra un oglekļa emisju apjoms, kā arī ražojumu pārvadāšanas izmaksas (izšķirošs faktors 
jautājumā par oglekļa emisiju pārvirzēm).

Grozījums Nr. 38
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas; 

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas, nozarēs 
ar augstām CO2 emisijām uz vienu 
pārdoto vienību;  

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku un ekonomisku noteiktību, šis periods jāpagarina līdz 5 gadiem un 
pirmais novērtējums jāveic 2009. gada 30. jūnijā. Ir ļoti grūti paredzēt, kā pārskatītā ES 
emisiju tirdzniecības sistēma ietekmēs tās ES nozares, uz kurām attieksies šī sistēma. Ja tirgus 
informācija rāda, ka oglekļa pārvirze notiek nozarē, kas līdz tam netika uzskatīta par tādu, 
kas varētu būt pakļauta oglekļa pārvirzes riskam, jābūt iespējai novērst šo situāciju, negaidot 
nākamo pārskatu pēc 5 gadiem. Šis grozījums nodrošina, ka tiks ņemta vērā nākotnes tirgus 
struktūra un oglekļa emisju apjoms, kā arī ražojumu pārvadāšanas izmaksas (izšķirošs faktors 
jautājumā par oglekļa emisiju pārvirzēm).

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;

(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus, ar ieguldījumu 
palīdzību, būtiski nezaudējot 
konkurētspēju un/vai tirgus daļu iepretim 
iekārtām trešās valstīs, kurās nav noteikti 
tādi paši CO2 emisiju ierobežojumi;

Pamatojums

To nozaru saraksts, kurās ir iespējama oglekļa emisiju pārvirze, jāpārskata 2016. gadā, un 
nepieciešamības gadījumā 2020. gadā ir jāīsteno rezultāti. Šī kārtība nodrošina maksimāli 
plānošanas drošību un skaidrību, kā nepieļaut oglekļa pārvirzi.
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Ieinteresētajām pusēm jābūt līdzdalīgām lēmumu pieņemšanas procesā. 

Jāizvairās no nozaru dalījuma, jo tas izraisīs administratīvas problēmas, kas saistītas ar 
īstenošanu. Nosakot atbilstīgās nozares, jautājumam par oglekļa efektivitāti nav nozīmes; 
nozīme ir tam, kā tiek reglamentētas darbības, ar kurām ietekmē šo efektivitāti.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;

(c) pašreizējā un paredzamā tirgus 
struktūra, attiecīgais ģeogrāfiskais un 
ražojumu tirgus, nodarbinātības un 
ekonomiskā relevance, starptautiskās 
konkurences ietekme uz nozari un globālās 
cenas, kā arī, cita starpā,  transporta 
izmaksu apjoms, tostarp tiešās un netiešās 
ar  CO2 saistītās izmaksas;

Pamatojums

To nozaru saraksts, kurās ir iespējama oglekļa emisiju pārvirze, jāpārskata 2016. gadā, un 
nepieciešamības gadījumā 2020. gadā ir jāīsteno rezultāti. Šī kārtība nodrošina maksimāli 
plānošanas drošību un skaidrību, kā nepieļaut oglekļa pārvirzi.

Ieinteresētajām pusēm jābūt līdzdalīgām lēmumu pieņemšanas procesā. 

Jāizvairās no nozaru dalījuma, jo tas izraisīs administratīvas problēmas, kas saistītas ar 
īstenošanu. Nosakot atbilstīgās nozares, jautājumam par oglekļa efektivitāti nav nozīmes; 
nozīme ir tam, kā tiek reglamentētas darbības, ar kurām ietekmē šo efektivitāti.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai (d) kā attiecīgās nozares ietekmē īstenotā 
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plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES.

vai plānotā klimata pārmaiņu un 
enerģētikas politika ārpus ES un ietekme 
uz to nozaru konkurētspēju uz kurām 
attiecas ES ETS.

Pamatojums

To nozaru saraksts, kurās ir iespējama oglekļa emisiju pārvirze, jāpārskata 2016. gadā, un 
nepieciešamības gadījumā 2020. gadā ir jāīsteno rezultāti. Šī kārtība nodrošina maksimāli 
plānošanas drošību un skaidrību, kā nepieļaut oglekļa pārvirzi.

Ieinteresētajām pusēm jābūt līdzdalīgām lēmumu pieņemšanas procesā. 

Jāizvairās no nozaru dalījuma, jo tas izraisīs administratīvas problēmas, kas saistītas ar 
īstenošanu. Nosakot atbilstīgās nozares, jautājumam par oglekļa efektivitāti nav nozīmes; 
nozīme ir tam, kā tiek reglamentētas darbības, ar kurām ietekmē šo efektivitāti.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sakarā ar politiku klimata pārmaiņu 
jomā paredzētā enerģijas un noteiktu 
izejvielu cenu pieauguma tiešā un netiešā 
ietekme; 

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) papildu sociālā ietekme, ko rada 
izmaksu novirzīšana uz galapatērētāju;
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izvērtētu, kāda ietekme ir izmaksu 
pieaugumam, kas radies Kopienas sistēmas 
dēļ, cita starpā var izmantot aplēses par 
zaudētajiem pārdošanas apjomiem oglekļa 
cenas pieauguma dēļ vai aplēses par 
ietekmi uz attiecīgo iekārtu rentabilitāti.

Lai izvērtētu, kāda ietekme ir izmaksu 
pieaugumam, kas radies Kopienas sistēmas 
dēļ, cita starpā var izmantot aplēses par 
zaudētajiem pārdošanas apjomiem oglekļa 
cenas dēļ vai aplēses par ietekmi uz 
attiecīgo nozaru rentabilitāti.

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku un ekonomisku noteiktību, šis periods jāpagarina līdz 5 gadiem un 
pirmais novērtējums jāveic 2009. gada 30. jūnijā. Ir ļoti grūti paredzēt, kā pārskatītā ES 
emisiju tirdzniecības sistēma ietekmēs tās ES nozares, uz kurām attieksies šī sistēma. Ja tirgus 
informācija rāda, ka oglekļa pārvirze notiek nozarē, kas līdz tam netika uzskatīta par tādu, 
kas varētu būt pakļauta oglekļa pārvirzes riskam, jābūt iespējai novērst šo situāciju, negaidot 
nākamo pārskatu pēc 5 gadiem. Šis grozījums nodrošina, ka tiks ņemta vērā nākotnes tirgus 
struktūra un oglekļa emisju apjoms, kā arī ražojumu pārvadāšanas izmaksas (izšķirošs faktors 
jautājumā par oglekļa emisiju pārvirzēm).

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.b pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kurā analizēts 
stāvoklis energoietilpīgās nozarēs un 
apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisiju 

Līdz 2010. gada janvārim Komisija, ņemot 
vērā starptautisko sarunu iznākumu un to, 
cik lielā mērā šis nolīgums atbilst Ia 
pielikumā noteiktajiem kritērijiem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu par nozarēm un 
apakšnozarēm, kuras uzskatāmas par 
tādām, kurām draud oglekļa emisiju 
pārvirze. Šīs nozares vai apakšnozares 
nosaka, apspriežoties ar sociālajiem 
partneriem, skartajām ieinteresētajām 



PE406.161v02-00 34/44 AD\741397LV.doc

LV

pārvirzes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.

pusēm, Eiropas Parlamentu un Padomi, 
ņemot vērā iespēju, ka var neizdoties 
noslēgt starptautisku nolīgumu par 
obligātu oglekļa emisiju samazināšanu.

Pamatojums

Termiņam jābūt agrākam, lai nodrošinātu paredzamību nozarēm, kuras var skar oglekļa 
emisiju pārvirze.

Noslēdzamajam nolīgumam ir jāparedz uzskaitāmi un pārbaudāmi mērķi un Komisijas 
ierosinātajai emisiju samazināšanai līdzvērtīgs samazinājums.

Parlaments un Padome ir jāinformē par Komisijas priekšlikumu un jāsaņem šo iestāžu 
piekrišana priekšlikumam, un nozares un apakšnozares, kuras skar oglekļa emisiju pārvirze, 
jānosaka, apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, kuru 
rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt un 
pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.”

Nosakot lietderīgos pasākumus un nozares, 
kurās saskaņā ar 10.a pantu (8. un 9. 
punktu) pastāv ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks, noteicošā loma ir 
saistošiem nozaru nolīgumiem, kuru 
rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt un 
pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir, un tai ir jāatdod 
neiztērētās kvotas vai līdzvērtīgs līdzekļu 
apjoms atbildīgajām iestādēm. Komisija 
uzrauga šī noteikuma īstenošanu 
dalībvalstīs un nodrošina, lai tiktu 
pienācīgi piemēroti valsts atbalsta un 
konkurences noteikumi, jo īpaši lai 
nepieļautu dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā nolūkā 
Komisija ik pēc trīs mēnešiem publicē 
enerģētikas produktu galapatēriņa cenas, 
kuras iedala pēc uzņēmuma, nozares un 
dalībvalsts. Komisijas publicētajās 
galapatēriņa cenās atsevišķi norāda ES 
ETS sistēmas daļu.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām un pirms uzsākta 28. panta 
3. un 4. punkta piemērošana, piemēro šā 
panta 2. līdz 7. punktu.

1. Pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums vai jebkurš 
starptautisks nozaru nolīgums par klimata 
pārmaiņām un pirms uzsākta 28. panta 
3. un 4. punkta piemērošana, piemēro šā 
panta 2. līdz 7. punktu. Taču no šī panta 
piemērošanas jomas izslēdz tīras attīstības 
mehānismu un kopīgi īstenojamu
projektu kredītus nozarēs, kurās pastāv 
oglekļa emisiju pārvirzes risks.
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Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kad būs noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, Kopienas sistēmā
drīkst izmantot tikai CER no trešām 
valstīm, kas ratificējušas nolīgumu.” 

7. Kad būs noslēgts starptautisks nolīgums 
vai starptautiski nozares nolīgumi par 
klimata pārmaiņām, ES ETS drīkst 
izmantot tikai CER no trešām valstīm, kas 
ratificējušas nolīgumu. 

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopiena un tās dalībvalstis projekta 
aktivitātes atļauj īstenot tikai tad, ja ikviena 
projekta dalībnieka galvenā mītne atrodas 
vai nu valstī, kas noslēgusi starptautisku 
līgumu par šādiem projektiem, vai valstī 
vai pavalstī, vai reģionālā struktūrā, kas ir 
saistīta ar Kopienas sistēmu saskaņā ar 
25. pantu.

Kopiena un tās dalībvalstis projekta 
aktivitātes atļauj īstenot tikai tad, ja ikviena 
projekta dalībnieka galvenā mītne atrodas 
vai nu valstī, kas noslēgusi starptautisku 
līgumu par šādiem projektiem, vai valstī 
vai pavalstī, vai reģionālā struktūrā, kas ir 
saistīta ar Kopienas sistēmu saskaņā ar 
25. pantu. Taču no šī panta piemērošanas 
jomas izslēdz tīras attīstības mehānismu 
un kopīgi īstenojamu projektu kredītus 
nozarēs, kurās pastāv oglekļa emisiju 
pārvirzes risks.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/87/EK
14. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem regulu par monitoringa 
un ziņošanas kārtību attiecībā uz emisijām 
un (attiecīgā gadījumā) datiem par 
darbībām, kuras uzskaitītas I pielikumā; šīs 
regulas pamatā ir IV pielikumā izklāstītie 
monitoringa un ziņošanas principi; 
prasībās, kas noteiktas monitoringam un 
ziņošanai par katru siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzi, skaidri nosaka šīs gāzes 
globālās sasilšanas potenciālu.

1. Līdz 2011. gada 31. decembrim
Komisija pieņem regulu par monitoringa 
un ziņošanas kārtību attiecībā uz emisijām 
un vajadzības gadījumā datiem par 
darbībām, kuras uzskaitītas I pielikumā, 
kas pamatojas uz IV pielikumā 
noteiktajiem uzraudzības un ziņošanas 
principiem, un prasībās, kas noteiktas 
monitoringam un ziņošanai par katru 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzi, skaidri 
nosaka šīs gāzes globālās sasilšanas 
potenciālu.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/87/EK
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulā var ņemt vērā visprecīzākos un 
jaunākos pieejamos zinātniskos datus, jo 
īpaši no IPCC; tajā var arīdzan konkretizēt
prasības operatoriem ziņot par emisijām, 
kas saistītas ar ražošanu energoietilpīgās 
nozarēs, kuras var skart starptautiskā 
konkurence, un prasības par šīs 
informācijas neatkarīgu pārbaudi.

2. Regulā ņem vērā visprecīzākos un 
jaunākos pieejamos zinātniskos datus, jo 
īpaši no IPCC; tajā arīdzan konkretizē
prasības operatoriem ziņot par emisijām, 
kas saistītas ar ražošanu energoietilpīgās 
nozarēs, kuras var skart starptautiskā 
konkurence, un prasības par šīs 
informācijas neatkarīgu pārbaudi. Regulā 
arī konkretizē prasības par ziņošanu 
emisiju tirdzniecībā iesaistītajām finanšu 
iestādēm.

Šajās prasībās var paredzēt, ka jāziņo, kāds 
emisiju līmenis rodas, ražojot 
elektroenerģiju (uz ko attiecas Kopienas 
sistēma), kura vajadzīga šādu ražojumu 
ražošanai.

Šajās prasībās paredz, ka jāziņo, kāds 
emisiju līmenis rodas, ražojot 
elektroenerģiju (uz ko attiecas Kopienas 
sistēma), kura vajadzīga šādu ražojumu 
ražošanai.

Grozījums Nr. 53
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/87/EK
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Katros divos gados pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas Komisija izstrādā ziņojumu, 
kurā novērtēts tas, kā dalībvalstu saistību 
īstenošana saskaņā ar šo direktīvu, ir 
ietekmējusi konkurenci valstu, Kopienas 
un starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/87/EK
15. pants – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem regulu par emisiju 
ziņojumu pārbaudi un pārbaudītāju 
apstiprināšanu; šajā regulā paredz 
nosacījumus apstiprināšanai, savstarpējai 
atzīšanai un pārbaudītāju apstiprinājuma 
atsaukšanai, un nosacījumus pārraudzībai 
un vajadzības gadījumā arī vienādranga 
izvērtēšanai.

Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem regulu par emisiju ziņojumu 
pārbaudi un pārbaudītāju apstiprināšanu; 
šajā regulā paredz nosacījumus 
apstiprināšanai, savstarpējai atzīšanai un 
pārbaudītāju apstiprinājuma atsaukšanai, 
un nosacījumus pārraudzībai un vajadzības 
gadījumā arī vienādranga izvērtēšanai.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2003/87/EK
24.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar dalībvalstu 
pārvaldītiem projektiem, kas samazina tādu 

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar dalībvalstu 
pārvaldītiem projektiem, kas samazina tādu 
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siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, 
kas nav ietvertas Kopienas sistēmā.

siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, 
kas nav ietvertas Kopienas sistēmā. 
Komisija izslēdz tīras attīstības 
mehānismu un kopīgi īstenojamu 
projektu kredītus nozarēs, kurās pastāv 
oglekļa emisiju pārvirzes risks.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
27. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un kuras kompetentajām iestādēm 
paziņojušas, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijušas mazākas par 10 000 tonnu 
oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu; turklāt 
dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi:

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 50 
MW un kuras kompetentajām iestādēm 
paziņojušas, ka to emisijas (izņemot 
oglekļa dioksīda emisijas no 
izejmateriāliem un biomasas emisijas, no 
kurām nav iespējams izvairīties) katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijušas mazākas 
par 25 000 tonnu oglekļa dioksīda 
ekvivalenta, un uz kurām attiecināti 
pasākumi, kas ļaus panākt līdzvērtīgu 
emisiju samazinājumu; turklāt dalībvalstij 
jāizpilda šādi nosacījumi:

Pamatojums

Lai samazinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) administratīvo slogu, izvairītos no 
nevajadzīgām administratīvajām izmaksām un birokrātijas un palielinātu sistēmas efektivitāti, 
nelielām iekārtām vajadzētu paredzēt iespēju atteikties no sistēmas, ja tās īsteno līdzvērtīgus 
pasākumus. Viena trešdaļa no visām sistēmas iekārtām ir nelielas iekārtas, kas rada tikai 2 % 
no visām emisijām.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
27. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jāapliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 25 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
dioksīda ekvivalenta (izņemot oglekļa 
dioksīda emisijas no izejmateriāliem un
biomasas emisijas, no kurām nav 
iespējams izvairīties);

Pamatojums

Lai samazinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) administratīvo slogu, izvairītos no 
nevajadzīgām administratīvajām izmaksām un birokrātijas un palielinātu sistēmas efektivitāti, 
nelielām iekārtām vajadzētu paredzēt iespēju atteikties no sistēmas, ja tās īsteno līdzvērtīgus 
pasākumus. Viena trešdaļa no visām sistēmas iekārtām ir nelielas iekārtas, kas rada tikai 2 % 
no visām emisijām.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000 
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

(c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot oglekļa dioksīda
emisijas no izejmateriāliem un biomasas 
emisijas, no kurām nav iespējams 
izvairīties) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

Pamatojums

Lai samazinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) administratīvo slogu, izvairītos no 
nevajadzīgām administratīvajām izmaksām un birokrātijas un palielinātu sistēmas efektivitāti, 
nelielām iekārtām vajadzētu paredzēt iespēju atteikties no sistēmas, ja tās īsteno līdzvērtīgus 
pasākumus. Viena trešdaļa no visām sistēmas iekārtām ir nelielas iekārtas, kas rada tikai 2 % 
no visām emisijām.



AD\741397LV.doc 41/44 PE406.161v02-00

LV

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas, kas piemērojamas pēc 
starptautiska nolīguma noslēgšanas par 
klimata pārmaiņām

Korekcijas, kas piemērojamas pēc 
starptautiska nolīguma un/vai 
starptautiska nozaru nolīguma 
noslēgšanas par klimata pārmaiņām

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcās efektu izraisošo 
gāzu emisijas, kas lielākas par obligāto 
samazinājuma līmeni, par kuru vienojusies 
Eiropadome, piemēro 2., 3. un 4. punktu. 

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu un/vai starptautiskus nozaru 
nolīgumus klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcās efektu izraisošo 
gāzu emisijas, kas lielākas par obligāto 
samazinājuma līmeni, par kuru vienojusies 
Eiropadome, piemēro 2., 3. un 4. punktu. 

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu palielina, lai panāktu, ka 
2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas, 
Komisija iesniedz Parlamentam un 
Padomei likumdošanas priekšlikumu 
pamatojot turpmāku Kopienas kvotu
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samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

daudzuma samazināšanu 2020. gadā, 
pamatojoties uz lineārā koificenta 
mehānismu un ņemot vērā kopējo 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumu Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu). 

Pamatojums

Noslēdzot sarunas par starptautisku nolīgumu, nav jāreaģē automātiski, bet gan politiski 
izvērtējot situāciju un pieņemot lēmumu.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā pusi no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus, izņemot tīras attīstības 
mehānismu un kopīgi īstenojamu 
projektu kredītus nozarēs, kurās pastāv 
oglekļa emisiju pārvirzes risks  no citām 
valstīm, kuras noslēgušas starptautisko 
nolīgumu, lai panāktu ne vairāk kā pusi no 
2. punktā minētā samazinājuma.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. pants

Komisijas ziņojums

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei gada ziņojumu par 
pārskatītās ES ETS izveidi un darbību. 
Pirmo ziņojumu iesniedz līdz ...* 
*viens gads pēc direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums
Starptautisko nolīgumu obligātās prasības
Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās 
var būt būtisks oglekļa pārvirzes risks, vai 
nozarē spēkā esošam starptautiskam 
nolīgumam, kurš attiecas uz šādām 
nozarēm, ir jāatbilst vismaz turpmāk 
minētajiem kritērijiem, lai šīm nozarēm 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus:
(i) to valstu līdzdalība, kurās ir sasniegts 
kritiskais apjoms vismaz 85 % apmērā no 
ražošanas apjoma,

(ii) nolīgumu noslēgušajām valstīm jābūt 
vienādiem CO2 emisiju samazināšanas 
mērķiem,
(iii) līdzīgas emisiju samazināšanas 
sistēmas, kurām ir līdzvērtīga ietekme un 
kuras piemēro visas iesaistītās valstis vai 
valstis, kurās nav noteikti līdzvērtīgi CO2 

emisijas samazināšanas mērķi nozarēs, uz 
kurām attiecas Kopienas sistēma;
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(iv) materiāliem, par kuriem notiek 
konkurence, ir noteikti līdzvērtīgi 
ierobežojumi, ņemot vērā dzīves cikla 
aspektus,
(v) jābūt īstenotai iedarbīgai 
starptautiskai uzraudzības un pārbaudes 
sistēmai.

Pamatojums

Atbilst 10.b panta grozījumam.
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