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ĪSS PAMATOJUMS

Klimata pārmaiņu problēmas risināšana un pāreja uz zemas oglekļa koncentrācijas ekonomiku 
ir galvenā pasaules mēroga prioritāte. Par to liecina arī Eiropas Parlamenta lēmums izveidot 
īpašu klimata pārmaiņu pagaidu komiteju. Pamatojoties uz Eiropadomes 2007. gada pavasara 
sanāksmes secinājumiem un Parlamenta iepriekšējām rezolūcijām, Komisija 2008. gada 
janvārī iepazīstināja ar ļoti nopietnu priekšlikumu, lai panāktu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanu ES vismaz par 20 % līdz 2020. gadam un palielinātu šo apjomu 
līdz 30 % gadījumā, ja tiks noslēgts vispārējs starptautisks nolīgums. Šīs kvantitatīvais 
pavērsiens Eiropas politikas veidošanā ir ļoti skaidrs signāls citām valstīm, ka ES ir nopietni 
iesaistījusies cīņā pret klimata pārmaiņām.

ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), kas sāka darboties 2005. gadā, ir pasaules 
lielākā emisiju maksimālā apjoma noteikšanas un tirdzniecības sistēma, kas aptver desmitiem 
tūkstošu uzņēmumu. Tā ir pamats ES cīņai pret klimata pārmaiņām. Tas ir arī svarīgs 
ekonomiskais dzinējspēks. Daudzi uzņēmumi, kas ir iekļauti ES ETS, uzskata sistēmu par 
vienu no galvenajiem aspektiem uzņēmuma ilgtermiņa lēmumu pieņemšanā, un tai ir liela līdz 
vidēji liela ietekme uz lēmumiem par novatorisku tehnoloģiju attīstīšanu1. Arī finanšu iestādes 
arvien vairāk uzskata ES ETS par nopietnu, strādājošu un svarīgu tirgu.

Divi pirmie ES ETS darbības posmi ir pierādījuši, ka dzīvotspējīgs emisiju kvotu iekšējais 
tirgus ļauj noteikt oglekļa cenu. Tomēr šajos posmos ir bijušas arī dažādas problēmas.
Sistēmas atkarība no emisiju kvotu valsts piešķiršanas plāniem radīja situāciju, kurā CO2 cena 
kritās, jo dalībvalstis piešķīra pārāk lielas kvotas, daudzas elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
guva nepamatotu virspeļņu, veidojās negodīga konkurence ES līmenī, ko izraisīja atšķirības 
emisiju kvotu valsts piešķiršanā un radās nenoteiktība, ar ko saskārās tirgus dalībnieki. Šīs 
problēmas tika aplūkotas ES ETS visaptverošā pārskatā, kas tika veikts sakarā ar 
starptautiskajām sarunām par līgumu laikposmam pēc Kioto protokola darbības beigām.
2008. gada janvārī Komisija publicēja priekšlikumu par pārskatītu ES ETS.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē ierosināto ES ETS pārskatīšanu. Pirmkārt, ieviešot 
vienotu ES līmeņa maksimālo apjomu attiecībā uz visām emisiju kvotām (tostarp arī vienotu 
rezervi jaunajām iekārtām) un saskaņojot kvotu piešķiršanas metodi (principā izmantojot 
kvotu izsoli un pakāpeniski pārtraucot bezmaksas kvotu piešķiršanu tām nozarēm, kas 
nenodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu), kā arī nosakot pamatdefinīcijas (piemēram, 
sadedzināšanas iekārtas), tiks veicināta lielāka saskaņotība un radīti vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi. Otrkārt, tiks uzlabota sistēmas paredzamība, nosakot ilgāku kvotu 
piešķiršanas periodu un nepārtrauktu, paredzamu maksimālā emisiju apjoma samazināšanu.
Treškārt, paplašinot direktīvas darbības jomu un iekļaujot tajā arī jaunas nozares (piemēram, 
alumīnija un amonjaka ražotājus) un jaunas gāzes (slāpekļa oksīds un perfluorogļūdeņraži), 
tiek radīts vairāk iespēju jaunu, rentablu emisiju samazināšanas veidu meklējumiem.
Visbeidzot, ar šo priekšlikumu mazināsies administratīvais slogs (jo īpaši attiecībā uz maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU)), sniedzot iespēju mazajām iekārtām nepiedalīties sistēmā.

Tomēr, lai papildus nostiprinātu šo priekšlikumu un padarītu sistēmu vēl darboties spējīgāku 

                                               
1 Pārskats par ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu — pētījuma svarīgākie aspekti, McKinsey, 2005. gads.
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un efektīvāku, atsevišķas tā daļas ir jāmaina. Lielākā daļa šo izmaiņu paredzētas, lai mazinātu 
nenoteiktību un uzlabotu sistēmas paredzamību. Tas ir ļoti svarīgi no vides aizsardzības 
viedokļa, jo nenoteiktība negatīvi ietekmē turpmāko ieguldījumu plānošanu, ar kuriem varētu 
veicināt emisiju samazināšanu — piemēram, efektīvi izmantojot enerģiju un modernizējot 
esošās jaudas.

Efektīvāko uzņēmumu atalgošana
Energoefektivitāte ir stūrakmens visiem centieniem izveidot zemas oglekļa koncentrācijas 
ekonomiku. Tāpēc ir svarīgi, lai gadījumos, kad tiks piešķirtas bezmaksas emisiju kvotas, tās 
nepiešķirtu uz vēsturisko datu pamata (faktiski atbalstot jau tirgū esošos uzņēmumus), bet gan 
piešķirtu, pamatojoties uz vislabākajām pieejamajām metodēm/vislabākajām pieejamajām 
tehnoloģijām. Piešķirot emisiju kvotas uz efektīvāko standartu pamata, ar sistēmu tiks atalgoti 
energoefektīvie uzņēmumi, kuri ir ieguldījuši līdzekļus videi draudzīgos ražošanas procesos.
Ir ļoti svarīgi, lai nozare strādātu kopā un izveidotu šos standartus pēc iespējas drīzāk, jo tad, 
ja šādu standartu nav, nav arī iespējams piešķirt bezmaksas emisiju kvotas. Energoefektivitāte 
ir viens no visrentablākajiem un bez kavēšanās pieejamajiem instrumentiem, lai samazinātu 
emisijas, kā arī lai uzlabotu enerģijas piegādes drošību un konkurētspēju. Pašlaik jau ir 
pieejamas dažādas energoefektivitāti uzlabojošas tehnoloģijas, un tās var sākt izmantot pēc īsa 
sagatavošanās laika. Nākotnē ES ETS varētu tikt sasaistīta ar saskaņotu „balto sertifikātu” 
shēmu, ar kuru tiktu veicināta enerģijas taupīšana un energoefektivitāte. Ir svarīgi, lai 
Komisija pienācīgi apsvērtu šīs iespējas.

Ieņēmumi no izsolēm
Lēš, ka ieņēmumi no kvotu izsolēm būs vismaz EUR 33 miljardi gadā (pieņemot, ka izsole 
attieksies tikai uz elektroenerģijas ražošanas nozari un ka CO2 cena būs samērā neliela)1.
Priekšlikumā paredzēts, ka šie līdzekļi tiks ieskaitīti dalībvalstu budžetā, uzliekot tām par 
„morālu pienākumu” daļu no šiem līdzekļiem izmantot cīņai pret klimata pārmaiņām plašākā 
izpratnē. Tomēr priekšlikumā šis nosacījums nav pietiekami stingrs un var novest pie šo 
līdzekļu „pazušanas” dalībvalstu budžetā. Tā būtu garām palaista iespēja izmantot šos 
līdzekļus emisiju samazināšanai un jaunattīstības valstu atbalstam, vēlams, īstenojot to ES 
līmenī.

Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas
Nedēļā vidēji notiek darījumi ar vairāk nekā 10 miljoniem emisiju kvotu, kuru tirgus vērtība ir 
vairāki miljardi eiro. Tomēr šo emisiju kvotu juridiskais raksturs ir neskaidrs. Dažas valstis 
tās uzskata par finanšu instrumentiem, kuru tirdzniecību uzrauga finanšu pakalpojumu 
regulēšanas iestādes, kamēr citas valstis uzskata tās par parastām precēm, un tikai to 
atvasinājumi tiek uzskatīti par finanšu instrumentiem.2 Lai novērstu tirgus manipulācijas un 
iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, ir svarīgi apsvērt to, kā finanšu tirgus 
regulēšanas noteikumus  piemērot attiecībā uz emisiju kvotām. Izmantojot tiem līdzīgus 
noteikumus, cenas veidošanos tirgū vairāk noteiks ar tirgu saistīta informācija un mazāk —
riska ieguldījumu fondu vai valsts ieguldījumu fondu spekulatīvas intereses, kas neveicina 
konkurenci. Turklāt tirgum svarīgas informācijas publiskošana, ko veiktu Komisija un 
dalībvalstis, ir stingri un skaidri jāregulē, jo komerciālu datu publiskošanai var būt milzīgas 

                                               
1 „Vai Eiropas Savienībai ir pietiekami resursi, lai sasniegtu mērķus attiecībā uz enerģētikas politiku un klimata 
pārmaiņām”, Politikas departaments par budžeta jautājumiem, Eiropas Parlaments, 2008. gads.
2 Emisiju kvotu tirdzniecības direktīvas piemērošana ES dalībvalstīs, Eiropas Vides aģentūra, 2008. gads.
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finansiālas sekas. Tādi paši noteikumi jāpiemēro attiecībā uz akciju tirgum svarīgu 
informāciju.

Oglekļa emisiju pārvirze
Kamēr vēl nav izveidota pasaules mēroga sistēma, pārāk stingrs emisiju samazināšanas 
režīms var novest pie tā, ka uzņēmumi savu ražošanu pārceļ ārpus Eiropas Savienības. Tam 
būtu ne tikai ekonomiskas un sociālas sekas, bet tas apdraudētu arī vides aizsardzības mērķu 
sasniegšanu, jo uz šiem uzņēmumiem emisiju kontrole vairs neattiektos. Komisija apzinās šo 
problēmu, taču atliek tās risinājumu — līdz 2010. gadam tiks noteiktas tās nozares, kurās 
oglekļa emisiju pārvirze ir visvairāk iespējama, bet līdz 2011. gadam Komisija ierosinās 
iespējamos priekšlikumus, lai novērstu šādu pārvirzi (visu kvotu piešķiršana bez maksas 
un/vai ES ETS attiecināšana uz importu). Turklāt saraksts ar mazāk aizsargātajām nozarēm 
tiks atjaunots ik pēc trim gadiem. Atzinuma sagatavotāja nepārprotami dotu priekšroku 
pasaules mēroga sistēmas izveidei, kurā būs iekļauti visi nozīmīgie uzņēmumi un nozares.
Gadījumā, ja šis mērķis netiktu sasniegts, otra labākā iespēja būtu globāli nozaru nolīgumi (ar 
objektīvu un pārbaudāmu emisiju samazināšanas mērķi). Tomēr gadījumā, ja neviena no šīm 
iespējām netiks īstenota, ES ir jāizveido mehānisms, kas nodrošinās noteiktību un 
paredzamību, kura ir nepieciešama ilgtermiņa ieguldījumiem un aktīvu portfeļa atjaunošanai 
šajās nozarēs. Ņemot vērā, ka šī sistēma sāks darboties 2013. gadā, uzņēmumiem un 
ieguldītājiem nepieciešama savlaicīgāka un ilgstošāka noteiktība attiecībā uz to, cik daudz 
kvotu saņems katra nozare. Tomēr jāatzīst, ka starptautiskās sarunas varētu nevajadzīgi 
kavēties, ja ES jau tagad norādītu, kuras nozares tiks aizsargātas ar bezmaksas kvotu 
palīdzību. Vislabākais veids, kā nodrošināt lielāku noteiktību tirgus dalībniekiem un 
neapdraudēt starptautiskās sarunas, ir paātrināt Komisijas noteikto grafiku un pagarināt laiku 
starp pārskatiem, nodrošinot, ka pirms sagaidāmās starptautisko sarunu noslēgšanās 
2009. gada decembrī netiek sniegti nekādi paziņojumi.

MVU un administratīvais slogs
Pašu MVU interesēs ir uzņemties vadību un ieguldīt zemas oglekļa emisijas tehnoloģijās.
Tomēr, veidojot precīzu normatīvo vidi, ir jāņem vērā šo uzņēmumu īpašā situācija.
Priekšlikumā noteikts, ka sistēmu var neattiecināt uz mazajām sadedzināšanas iekārtām, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 MW, ja tiek īstenoti līdzvērtīgi pasākumi. Šis 
robežlielums ir visai zems. Viena trešdaļa no visām sadedzināšanas iekārtām, kas tiek 
iekļautas šajā sistēmā, ir nosacīti nelielas (siltumspēja mazāka par 50 MW), bet kopumā tās 
rada tikai 2 % visu uzskaitīto emisiju.1 Tāpēc liekas, ka būtu rentabli palielināt šo 
robežlielumu attiecībā uz mazajām iekārtām (piemēram, līdz robežlielumam, kāds noteikts 
direktīvā par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli), ļaujot tām neiesaistīties sistēmā.

Papildu saskaņošana
Lai radītu lielāku juridisko noteiktību un nodrošinātu patiesi vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus ES, ir nepieciešama papildu saskaņošana. Tā attiektos uz definīcijām (piemēram, 
par slēgšanu) un arī uz maksām/cenām un soda naudām/sankcijām par noteikumu 
neievērošanu. Piemēram, maksimālā soda nauda par līdzīgiem pārkāpumiem dalībvalstīs 
ievērojami atšķiras — tā svārstās no EUR 600 līdz EUR 15 miljoniem.

Starptautiskie aspekti

                                               
1 turpat, 7. lpp.
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ES ETS ir jābūt pirmajam solim ceļā uz emisiju kvotu tirdzniecības pasaules mēroga sistēmu.
Tāpēc ir ļoti svarīgi radīt iespēju citu tirdzniecības sistēmu sasaistei ar ES ETS un izmantot 
visus iespējamos Kopienas instrumentus, lai mudinātu pievienoties ES ETS tās trešās valstis, 
kas robežojas ar ES. Savukārt attiecībās ar jaunattīstības valstīm ES ir jāizmanto ES ETS 
sniegtās iespējas, lai palīdzētu šīm valstīm neitralizēt oglekļa emisijas, veicot nepieciešamos 
ieguldījumus un nododot zināšanas.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 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
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC)
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās valstis, kā 
arī jārosina jaunattīstības valstu līdzdalība.

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC)
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās un jaunās 
industrializētās valstis, kā arī jaunattīstības 
valstis.

Pamatojums

Tā kā jauno industrializēto valstu radīto emisiju daļa arvien palielinās, par mērķi ir jāizvirza 
šo valstu līdzdalība, ne tikai šādas līdzdalības rosināšana. Tāpat par mērķi ir jāizvirza 
jaunattīstības valstu līdzdalība, ne tikai šādas līdzdalības rosināšana.
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Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlaments 2008. gada 
31. janvāra rezolūcijā par Bali 
konferences par klimata pārmaiņām 
rezultātiem (COP 13 un COP/MOP 3) 
atgādināja savu nostāju, ka rūpnieciski 
attīstītajām valstīm ir jāapņemas līdz 
2020. gadam samazināt savas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas vismaz par 
30 % un līdz 2050. gadam — vismaz par 
60–80 % salīdzinājumā ar 1990. gadu. 
Ņemot vērā, ka Parlaments sagaida 
pozitīvu iznākumu COP 15 sarunām, kas 
2009. gadā notiks Kopenhāgenā, Eiropas 
Savienībai vajadzētu sagatavot stingrākus 
emisiju samazināšanas mērķus 
2020. gadam un pēc tam, un jācenšas 
nodrošināt, ka pēc 2013. gada Kopienas 
sistēma vajadzības gadījumā ļauj pieņemt 
stingrākas emisiju kvotas, kas būtu daļa 
no Eiropas Savienības ieguldījuma jaunas 
starptautiskas vienošanās panākšanā.

Pamatojums

Ir būtiski uzsvērt Parlamenta stingro apņemšanos cīnīties ar klimata pārmaiņām. Vislabāk to 
varētu izdarīt ar starptautisku vienošanos, ko līdz 2009. gada beigām varētu panākt 
Kopenhāgenas sarunu laikā. Šo priekšlikumu vajadzētu uztvert kā pierādījumu ES ciešajai 
apņēmībai rīkoties šajā jautājumā un kā signālu tam, ka ES līdz ar jauno vienošanos 
gatavojas ieviest stingrākus mērķus. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
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samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā.

samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, kas ir starptautiski 
atzīts atsauces gads saskaņā ar Kioto 
protokolu, jāpanāk, ka šādām iekārtām 
piešķirto emisiju kvotu apjoms 2020. gadā 
ir par 21 % zemāks nekā šo iekārtu emisiju 
līmenis 2005. gadā.

Pamatojums

Saskaņā ar šiem aprēķiniem, kopējais atļauto emisiju apjoms būs 4,65 miljardi tonnu, ja tiek 
piemērots samazinājums par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Par 2,67 miljardiem 
tonnu laikā līdz 2020. gadam emisijas ir jāsamazina tajās nozarēs, uz kurām ETS neattiecas. 
Pretēji Komisijas apgalvojumiem aprēķini rāda, ka no nozarēm, uz kurām ETS attiecas, ir 
jāprasa 15 % liels emisiju samazinājums salīdzinājumā ar 2005. gadu.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Augoši koki, kā arī koksne un tās 
produkti ir ļoti svarīgs līdzeklis oglekļa 
sekvestrācijai un glabāšanai. Turklāt 
koksne var aizstāt fosilos enerģijas avotus 
un palīdzēt apkarot siltumnīcas efekta 
veidošanos. Jāatzīst, ka meži ir 
ievērojamas dabiskas oglekļa krātuves, 
taču šis ogleklis nonāk atmosfērā, ja 
mežus izcērt un koksni sadedzina, tāpēc ir 
svarīgi īstenot meža aizsardzības 
pasākumus, lai mazinātu atmosfēras 
sasilšanu. 

Pamatojums

Sakarā ar pārmaiņām augsnes izmantošanas veidā (piemēram, mežu izciršanu tropiskajos 
apgabalos) rodas 20 % siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju pasaulē. Ik gadu tikai mežu 
izciršana vien rada tik daudz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju, kas līdzvērtīgas 
6 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta. 
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Tikai Francijas teritorijā vien uzkrāti 15,6 miljoni tonnu oglekļa un tiek uztverti 10 % 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju. Tas atbilst 14 miljoniem tonnu oglekļa. Ja nebūtu 
mežu un koksnes, Francijā tiktu emitēts par 108 miljoniem tonnu jeb par 20 % vairāk oglekļa 
nekā pašlaik.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Ņemot vērā meža nozares ievērojamo 
potenciālu attiecībā uz atmosfēras 
sasilšanas mazināšanu, ir jāīsteno 
pasākumi šīs nozares stiprināšanai un 
attīstībai, vienlaikus pievēršot uzmanību 
arī citām funkcijām, kādas pilda mežs. 

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2007. gada ziņojumā norādīts, ka ilgtermiņā 
vislielāko labumu attiecībā uz klimata pārmaiņu samazināšanu dos ilgtspējīga meža 
pārvaldības stratēģija, kuras mērķis ir uzturēt vai palielināt mežos uzkrātā oglekļa apjomu, 
vienlaikus ik gadu no meža izmantošanas nodrošinot noturīgu koksnes, kokšķiedras vai 
enerģijas ieguvi. Jāņem vērā arī Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija, 
kurā Komisija aicināta ETS iekļaut vairākas ar mežsaimniecību saistītas darbības. 

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Direktīva 2003/87/EK un Direktīva 
2004/101/EK, ar ko groza Direktīvu 
2003/87/EK, ir jāsaskaņo ar Kioto 
protokolā noteiktajām prasībām attiecībā 
uz pasākumiem saistībā ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežkopību (LULUCF).
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Pamatojums

Kioto protokola B pielikumā ir noteikti statistiski mērķi attiecībā uz rūpnieciski attīstīto valstu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām. Vairāki panti attiecas uz zemes izmantošanu, 
zemes izmantošanas maiņu un mežkopību, proti, apmežošanu, mežu atjaunošanu, mežu, 
lauksaimniecības zemju un ganību pārvaldību, kā arī veģetācijas atjaunošanu. 

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Kopienas shēma ir tieši jāsaista ar 
Kioto protokolā paredzētajiem un uz 
projektiem balstītajiem mehānismiem, 
iekļaujot zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežkopības 
darbības Direktīvas 2003/87/EK un 
Direktīvas 2004/101/EK darbības jomā.

Pamatojums

Ar mežkopību un lauksaimniecību saistītās darbības nav iekļautas 2004. gada 27. oktobra 
Direktīvas 2004/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, darbības jomā.

Mežsaimniecības nozare un vairākas vides organizācijas atbalsta zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežkopības darbību iekļaušanu ES ETS. Tās uzsver, cik šīm 
darbībām ir svarīga ietekme uz klimata pārmaiņām, norādot, ka mežu izciršanas dēļ ik gadu 
rodas 20 % siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju pasaulē. Šo darbību iekļaušana ES ETS 
arī būtu veids, kā sekmēt ilgtspējīgu attīstību jaunattīstības valstīs.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Komisijai jāapsver iespēja iekļaut 
zemes izmantošanas, zemes izmantošanas 
maiņas un mežkopības darbības 
Direktīvas 2003/87/EK un Direktīvas 
2004/101/EK darbības jomā, ņemot vērā 
tehnikas attīstību un Bali konferencē 
izteiktos priekšlikumus. Komisijai vēlākais 
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līdz 2008. gada beigām Eiropas 
Parlamentam un Padomei ir jāiesniedz 
likumdošanas priekšlikums par šo tēmu.

Pamatojums

Dažas dalībvalstis kritizējušas Komisiju par nespēju pamatot savu lēmumu neiekļaut zemes 
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežkopības darbības ES ETS un paudušas 
nožēlu par šo lēmumu, ņemot vērā, ka to aicināja darīt gan 2007. gada 9. marta Eiropadome, 
gan Eiropas Parlaments 2007. gada 9. marta rezolūcijā par Bali konferenci par klimata 
pārmaiņām. Ja ES ETS tiktu attiecināta uz šīm darbībām jaunattīstības valstīs, rastos 
ievērojams finansējuma avots, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un 
cietušo mežu atjaunošanu. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 25 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi, tomēr šīs iekārtas varētu palikt 
Kopienas sistēmā pēc brīvprātības 
principa. Šādas robežvērtības piemērošana 
ir visizdevīgākā no administratīvo izmaksu 
samazināšanas viedokļa, proti, 
administratīvās vienkāršības dēļ ir 
iespējams samazināt administratīvās 
izmaksas par katru no sistēmas izslēgto 
CO2 tonnu. Šīs direktīvas pārskatīšanā 
vajadzētu apsvērt robežvērtību maiņu, 
ņemot vērā nelielo iekārtu ietekmi uz 
kopējo emisiju apjomu, administratīvā 
sloga apmēru un gūto pieredzi līdzvērtīgu 
pasākumu ieviešanā. Tā kā kvotas vairs 
nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā ir 
jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
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jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

Pamatojums

Ir svarīgi turpināt meklēt iespējas, kā vēl vairāk samazināt MVU administratīvo slogu, 
izvairīties no nevajadzīgām administratīvajām izmaksām un birokrātijas, kā arī palielināt 
sistēmas efektivitāti. Šobrīd viena trešdaļa no visām sistēmas iekārtām ir nelielas iekārtas, 
kas rada tikai 2 % no visām emisijām. 

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Tāpēc kvotu piešķiršanas pamatā jābūt
izsoles principam — tā ir visvienkāršākā 
sistēma, ko parasti uzskata arī par 
ekonomiski efektīvāko. Tas ļautu arī 
pārtraukt virspeļņas gūšanu un nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus gan 
esošajām iekārtām, gan jaunajām iekārtām 
un tautsaimniecībām, kuru ekonomiskā 
izaugsme ir straujāka nekā vidējais 
rādītājs.

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Tāpēc kvotu piešķiršanas pamatā būs
izsoles princips — tā ir visvienkāršākā 
sistēma, ko parasti uzskata arī par 
ekonomiski efektīvāko. Tas ļautu arī 
pārtraukt virspeļņas gūšanu un nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus gan 
esošajām iekārtām, gan jaunajām iekārtām 
un tautsaimniecībām ar strauju 
ekonomisko izaugsmi. Komisijai ir 
jāuzrauga izsoļu process un oglekļa tirgus 
turpmākā darbība, lai nodrošinātu, ka tiek 
īstenoti divi iepriekšminētie mērķi. Lai 
attiecībā uz izsolēm visā Savienībā 
nodrošinātu vienotu un konsekventu 
pieeju, izsoles ir jārīko Komisijai vai tās 
ieceltai kompetentai iestādei. Tad izsoļu 
ienākumus varētu apvienot kopējā fondā 
un izlietot efektīvāk un lietderīgāk.

Pamatojums

Lai uzņēmumiem mazinātu neskaidrību, veicinātu harmonizāciju un efektivitāti, izsoles 
vajadzētu rīkot centralizēti. Turklāt Komisijai vajadzētu uzraudzīt izsoļu ietekmi, lai 
nodrošinātu, ka tās sniedz solīto labumu.
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai nodrošinātu oglekļa un 
elektrības tirgu sakārtotu darbību, 
bezmaksas kvotu izsoles laika posmam pēc 
2013. gada vajadzētu sākt vēlākais 
2011. gadā, un tām ir jāpamatojas uz 
skaidriem un objektīviem principiem, kas 
noteikti pietiekamu laiku pirms izsoļu 
sākuma.

Pamatojums

Elektrības tirgus sekmīgas darbības nodrošināšanai ir būtiski, lai oglekļa tirgus sāktu 
darbību savlaicīgi, lai tas būtu efektīvs un pietiekami likvīds. Tā kā šim tirgum raksturīga 
nākotnes līgumu slēgšana, izsoles jāuzsāk krietnu brīdi pirms attiecīgā laika posma. Turklāt 
izsoles principus un detalizētus rīkošanas noteikumus ir jāpublicē ļoti savlaicīgi, lai 
uzņēmumi varētu optimizēt solīšanas stratēģiju. 

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Komisijai vajadzētu turpināt meklēt 
arī citus veidus, kā veicināt metodes, 
kuras rada vismazākās emisijas un 
nodrošina vislabāko energoefektivitāti, 
turklāt gan nozarēs, kas ietilpst Kopienas 
sistēmā, gan arī citās jomās. Proti,
Komisijai līdz 2009. gada septembrim 
vajadzētu izskatīt iespēju izstrādāt ES 
līmeņa balto sertifikātu sistēmu, ar kuru 
atalgotu energoefektīvus ieguldījumus.

Pamatojums

Komisijai jānosaka, vai, pamatojoties uz Direktīvas 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa 
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efektivitāti un energoapgādes pakalpojumiem pirmo trīs piemērošanas gadu laikā gūto 
pieredzi, ir nepieciešams iesniegt priekšlikumu par baltajiem sertifikātiem. Šāda prasība 
noteikta minētās direktīvas 4. panta 5. punktā. Tomēr nav noteikts termiņš, kad ir jāpabeidz 
šis tik svarīgais izvērtējums. „Euro White Cert” projekta ietvaros šobrīd tiek izskatīta iespēja 
izveidot ES līmeņa balto sertifikātu sistēmu un pārbaudīta tās iespējamā saikne ar ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Nedrīkst izraisīt nepamatotus 
konkurences izkropļojumus starp 
iekārtām neatkarīgi no tā, vai tās ir ārējas 
vai nē.

Pamatojums

Jānovērš kvotu piešķiršanas izraisīti iekšējā tirgus darbības traucējumi, kuru dēļ ražošanu no 
ārpakalpojumu sniedzēja iekārtām pārvietotu uz paša nozares uzņēmuma iekārtām, kā 
rezultātā palielinātos CO2 emisiju apjoms. ES ETS mērķis ir samazināt siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas, taču ja tiks izjauktas pašlaik izmantotās energoefektīvās 
ārpakalpojumu ražošanas metodes, tad rezultāts būs pretējs.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Lai uzlabotu pārredzamību un 
novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, 
tostarp kaitīgu spekulatīvu darbību kvotu 
un to atvasinājumu tirdzniecībā, 
Komisijai vajadzētu apsvērt, vai emisiju 
tirdzniecībai nevajadzētu piemērot 
Kopienas noteikumus par finanšu 
instrumentiem un vai nevajadzētu 
publicēt ar tirgu saistītu svarīgu 
informāciju, kas varētu ietekmēt šādu 
tirdzniecību. Komisijai vajadzētu turpināt 
uzraudzīt oglekļa tirgus attīstību, lai 
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nodrošinātu, ka ar Kopienas sistēmu var 
īstenot svarīgāko mērķi — samazināt 
siltumnīcas efekta gāzu emisijas rentablā 
un ekonomiski efektīvā veidā.

Pamatojums

Lai stiprinātu uzņēmumu uzticēšanos un palielinātu pārredzamību, ir būtiski nodrošināt, lai 
attiecībā uz emisiju tirdzniecību tiktu piemēroti tie paši noteikumi, ko lieto attiecībā uz 
finanšu instrumentiem. Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus 
manipulācijas var ne tikai radīt tirgus traucējumus, bet arī mazināt tirgus un ieguldītāju 
uzticēšanos, sekmēt nepareizu informāciju par cenām un radīt nepietiekamu tirgus likviditāti. 
Turklāt, ja tiks noteikts, ka kvotas ir finanšu instrumenti, to tirdzniecība būs jāuzrauga 
finanšu iestādēm, un uz kvotām attiecinās tos pašus noteikumus, kādus šobrīd attiecina,
piemēram, uz investīciju fondiem.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Vajadzētu mudināt Kopienas 
sistēmā piedalīties arī Eiropas Savienības 
kaimiņvalstis, ja tās atbilst šīs direktīvas 
prasībām. Komisijai ir jādara viss 
iespējamais šā mērķa sasniegšanai, 
iesaistoties sarunās un sniedzot finansiālu 
un tehnisku atbalstu esošajām un 
topošajām kandidātvalstīm un valstīm, uz 
kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 
politika. Tas sekmētu tehnoloģiju un 
zināšanu tālāknodošanu šīm valstīm, kas 
ir svarīgs veids, kā veicināt vispārēju 
labumu ekonomikas, vides un sociālajā 
jomā.

Pamatojums

Ir būtiski mudināt ES kaimiņvalstis pievienoties ES emisiju tirdzniecības sistēmai. Tas ir 
svarīgi ne tikai no vides un attīstības viedokļa, bet arī palīdzētu risināt oglekļa emisiju 
pārvirzes problēmu gadījumos, kad ES uzņēmumi pārceļas ārpus ES robežām. 
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Ir svarīgi Kopienas sistēmu nākotnē 
paplašināt, iekļaujot citus būtiskus 
siltumnīcas efektu izraisošo emisiju 
radītājus, jo īpaši transporta nozarē, 
piemēram, kuģniecības uzņēmumus. Šajā 
sakarā Komisijai vajadzētu pēc iespējas 
ātrāk iesniegt attiecīgus grozījumus un 
ietekmes novērtējumu, lai jau līdz 
2013. gadam Kopienas sistēmā iekļautu 
arī kuģniecības nozari, bet attiecībā uz 
autotransporta nozari noteiktu 
iekļaušanas termiņu.

Pamatojums

Ir svarīgi turpināt pasākumus, lai ES emisiju tirdzniecības sistēmā iekļautu transporta jomu, 
jo īpaši kuģniecības nozari. Šobrīd vēl nav veikts kārtīgs ietekmes novērtējums un vēl nav 
apkopoti ticami dati. Tomēr nākamajā pārskatīšanā Komisijai sistēmu vajadzētu paplašināt. 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33b) Lai starptautiskajā tirgū 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus, Komisija vajadzības gadījumā 
izdod pamatnostādnes vai iesniedz 
priekšlikumus attiecībā uz izmantotajām 
definīcijām, maksu un sankcijām, 
tādējādi vēl vairāk saskaņojot šīs 
direktīvas piemērošanu.

Pamatojums

Lai ES nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību un radītu patiesi līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus, būtu jāparedz papildu saskaņošana, piemēram, attiecībā uz dalībvalstīs 
piemērotajām definīcijām (slēgšana), maksu un sankcijām. 
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Informācijai par šīs direktīvas 
piemērošanu ir jābūt viegli pieejamai, jo 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
(MVU). Lai palīdzētu uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU, izpildīt šīs direktīvas prasības, 
dalībvalstīm vajadzētu izveidot valsts 
līmeņa palīdzības dienestus.

Pamatojums

Daudzi uzņēmumi ES emisiju tirdzniecības sistēmā ir MVU, kuriem nav pietiekamu līdzekļu 
un kuri atrodas neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar lielajiem uzņēmumiem, kuri iegūst 
kvotas izsolēs un tirdzniecībā. Mazākais, ko varētu darīt MVU labā, būtu viņiem sniegt viegli 
pieejamu informāciju par detalizētām prasībām šajā jomā. Katrai dalībvalstij ir piemērots 
cits risinājums atkarībā no konkrētās iestāžu sistēmas, līdzīgi kā tas tika noteikts REACH 
direktīvā. 

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2003/87/EK
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) Šādi aizvieto 1. pantu:
„Ar šo direktīvu izveido sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
(turpmāk „Kopienas sistēma”), lai 
veicinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanos rentablā un 
ekonomiski efektīvā veidā, vienlaicīgi 
sekmējot jauninājumus, kā arī saglabājot 
un uzlabojot konkurenci.”
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Pamatojums

ETS jāveicina jauninājumi, kas nodrošina zemu oglekļa emisiju un dod ES uzņēmumiem 
ilgtermiņa priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem ārpus ES. Ja ETS izraisa oglekļa 
emisiju pārvirzes risku, jāsaglabā ES uzņēmumu konkurētspēja.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts - a) apakšpunkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
3. pants - c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un citas atmosfēras 
gāzveida sastāvdaļas — gan dabiskas, gan 
antropogēnas —, kas absorbē un reemitē 
infrasarkano starojumu;

c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un jebkuras citas gāzes, kas 
par tādām noteiktas atbilstoši 
starptautiskiem nolīgumiem;

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts - b) apakšpunkts
Direktīva Nr. 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 šāda 
atļauja atjaunota sakarā ar iekārtas 
rakstura vai darbības maiņu vai arī 
sakarā ar ievērojamu jaudas 
palielināšanu pēc tam, kad Komisijai 
iesniegts 11. panta 1. punktā minētais 
saraksts;

Grozījums Nr. 22
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts - c) apakšpunkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
3. pants - u) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

u) „elektroenerģijas ražošanas iekārta” ir 
iekārta, kurā 2005. gada janvārī vai pēc 
tam ražota elektroenerģija pārdošanai 
trešām personām un uz kuru attiecas tikai 
I pielikumā minētā kategorija 
„Energoapgāde vai siltumapgāde”.

u) „elektroenerģijas ražošanas iekārta” ir 
iekārta, kurā 2005. gada janvārī vai pēc 
tam ražota elektroenerģija pārdošanai 
trešām personām, no kuras piegāde notiek 
galvenokārt publiskajiem elektrotīkliem,
un uz kuru attiecas tikai I pielikumā minētā 
kategorija „Energoapgāde vai 
siltumapgāde”.

Pamatojums

Tā kā valda starptautiska konkurence, pašražotājiem ir jāpiešķir bezmaksas kvotas. Citiem 
uzņēmumiem, kas nav publiski elektroenerģijas ražotāji, ir jādod iespēja turpināt izmantot 
pašiem savas enerģijas ražošanas iekārtas, kuras tie jau ir iegādājušies. Tādēļ definīcija 
jāgroza. Pašražotāji, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 19. decembra 
Direktīvā 96/92/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu, „ir 
fiziska[s] vai juridiska[s] persona[s], kas ražo elektroenerģiju galvenokārt savām 
vajadzībām”.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ua) „ārējā iekārta” ir iekārta, kas pieder 
trešai personai un/vai kuru darbina trešā 
persona, un ar kuru īsteno tādas darbības, 
kuras alternatīvi var veikt arī, veicot 
iekšēju ražošanas darbību, kas integrēta 
attiecīgās ekonomikas nozares ražošanas 
procesā.

Pamatojums

Jāformulē termins „ārēja iekārta”, lai izvairītos no iespējas, ka dažādas piešķiršanas 
metodes negatīvi ietekmē šādas iekārtas un līdz ar to rodas atšķirīgas izmaksas, turklāt pat 
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lielākas nekā tās izmaksas, kādas rastos iekšējās ražošanas rezultātā nozarēs, kuras šādas 
iekārtas apgādā.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ub) „starptautisks nolīgums” nozīmē tādu 
vienošanos starp valstīm saskaņā ar ANO 
Vispārējo konvenciju par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC), kuras mērķis ir 
samazināt emisijas pasaulē līdz apjomam, 
kāds nepieciešams klimata pārmaiņu 
efektīvai apkarošanai, un panākt, ka 
vidējā temperatūra pasaulē nepaaugstinās 
par vairāk nekā 2°C, turklāt šādam 
nolīgumam jābūt juridiski saistošam un 
tas jāīsteno izmērāmā, pārskatāmā un 
pārbaudāmā veidā; šādam starptautiskam 
nolīgumam jāattiecas uz pietiekami lielu 
daļu no attiecīgās nozares pasaules 
mēroga ražošanas apjoma.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
6. pants – 1. punkts - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde vismaz reizi piecos 
gados pārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas atļauju un vajadzības 
gadījumā tajā izdara grozījumus.

Kompetentā iestāde vismaz reizi piecos 
gados pārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas atļauju un vajadzības 
gadījumā tajā izdara grozījumus, ņemot 
vērā visjaunākos zinātniskos atzinumus.

Pamatojums

Jāuzsver, ka emisijas atļauju un ierosināto grozījumu pārskatīšana notiks, ņemot vērā 
zinātniskos datus.
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot ar 2013. gadu, dalībvalstis izsola 
visas kvotas, kas nav piešķirtas bez maksas 
saskaņā ar 10.a pantu.

1. Sākot ar 2013. gadu, Komisija vai tās 
izraudzīta kompetentā iestāde izsola visas 
kvotas, kas nav piešķirtas bez maksas 
saskaņā ar 10.a pantu.

Pamatojums

Izsoles vajadzētu rīkot centralizēti, lai tādējādi uzņēmumiem mazinātu neskaidrību, veicinātu 
saskaņošanu un efektivitāti.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
10. pants - 2. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra
dalībvalsts, veido šādi komponenti:

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katrā
dalībvalstī, veido šādi komponenti:

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs vēl arvien pastāv atšķirības attiecībā uz dalībnieku izsoles tiesībām, izsoles 
vajadzētu rīkot centralizēti. Šis grozījums to precizē.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
10. pants - 2. punkts – a) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 90 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas ir 
vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu Kopienas sistēmā 
2005. gadā;

a) 80 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas ir 
vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu Kopienas sistēmā 
2008. gadā;

Pamatojums

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying.

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
10. pants - 2. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 10 % no izsolāmo kvotu kopapjoma, 
kas sadalīts starp dalībvalstīm atbilstīgi 
sasniegumiem laikposmā no Kioto 
protokolā noteiktā bāzes gada līdz 
2008. gadam, lai ņemtu vērā centienus 
pirms Kopienas sistēmas ieviešanas.

Pamatojums

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying.

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.
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Grozījums Nr. 30

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

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. Pusi no ieņēmumiem, kas gūti, izsolot 
2. punktā minētās kvotas (tostarp visiem 
ieņēmumiem no izsolēm, kas minētas 
2. punkta b) apakšpunktā), iegulda īpašā 
fondā. Vismaz pusi šā fonda līdzekļu 
iespējami efektīvi un lietderīgi izmanto 
šādiem mērķiem:

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) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana jaunattīstības valstīs, jo 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs, tostarp 
iemaksas Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā; 

b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas 
ir atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;
c) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiskā uzglabāšana, 
īpaši no ogļu spēkstacijām;
d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;

d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai 
vai mežu atjaunošanai un augsnes 
degradēšanās novēršanai, īpaši vismazāk 
attīstītajās valstīs;

e) pasākumi, lai sekmētu jaunattīstības 
valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu 
ietekmei;

e) pasākumi, lai sekmētu jaunattīstības 
valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu 
ietekmei;

ea) vismazāk attīstīto valstu institucionālo
spēju attīstīšana, lai veiksmīgi izstrādātu 
un vadītu emisiju samazināšanas 
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projektus.
Pirmajā daļā minētā fonda līdzekļu 
atlikušo daļu izmanto šādiem mērķiem:
i) pētniecības un attīstības finansēšana 
saistībā ar siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei, 
tostarp piedaloties Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna vai 
Eiropas tehnoloģiju platformu iniciatīvās;
ii) pasākumi, lai sekmētu Kopienas 
pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei;

f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot mājokļu 
energoefektivitāti un siltumizolāciju; un

iii) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot mājokļu 
energoefektivitāti un siltumizolāciju;

iv) pasākumi, lai mazinātu Kopienas 
sistēmas ietekmi uz reģioniem, kuros ir 
īpašas ģeogrāfiskas vai demogrāfiskas 
grūtības, palīdzot tajos izstrādāt 
ilgtspējīgu enerģētikas politiku; un 

g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

v) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

3.a Dalībvalstis saskaņā ar valsts atbalsta 
noteikumiem nodrošina, ka atlikusī daļa 
no ieņēmumiem, kas gūti 2. punktā 
minētās kvotu izsoles rezultātā, tostarp visi 
no 2. punkta b) apakšpunktā minētajām 
izsolēm gūtie ieņēmumi tiek piešķirti 
pētniecībai, jauninājumiem un 
ieguldījumiem zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju jomā, tostarp atjaunojamajai 
enerģijai, siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu uztveršanai un ģeoloģiskai 
uzglabāšanai un energoefektīvākiem 
ražošanas procesiem. Dalībvalstis nosaka 
pasākumus, ar kuriem nodrošina saņemto 
ienākumu izmantošanu tikai minētajiem 
nolūkiem un iekļauj šos pasākumus 
4. punktā paredzētajā ziņojumā. 

Grozījums Nr. 31
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
10. pants - 5. punkts

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 pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas.

Pirms šādas regulas iesniegšanas 
Komisija apspriežas ar visām 
ieinteresētajām pusēm. Izsoles rīko un 
īsteno saskaņā ar šādiem noteikumiem:
a) izsoļu mērķis ir piešķirt kvotas
operatoriem un/vai tirgus starpniekiem 
par cenu, kas izveidojusies tirgū, nevis 
iegūt maksimālus ieņēmumus vai sasniegt 
jau iepriekš noteiktas cenas;
b) tirgū visu laiku saglabā pietiekamu 
likviditāti, jo īpaši 2013. gadā. Tāpēc 
process ir paredzams, jo īpaši attiecībā uz 
izsoļu laiku un kārtību, kā arī attiecībā uz 
kvotu apjomiem, kuri būs pieejami;
c) izsoles ir pieejamas visiem likumīgiem 
konta turētājiem Kopienas sistēmā, kuri 
spēj sniegt finansiālu apliecinājumu tam, 
ka piedāvātā cena tiks samaksāta;
d) operatoriem  (jo īpaši visiem mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, kas 
iesaistījušies Kopienas sistēmā) tiek 
nodrošināta godīga un vienlīdzīga pieeja, 
un tie var piedalīties bez ierobežojumiem;
e) dalība izsolē operatoriem nerada 
nesamērīgu finanšu slogu;
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f) visiem dalībniekiem vienlaicīgi 
pieejama viena un tā pati informācija; un 
g) dalībnieki neslēdz slepenas vienošanās 
un neveic citas darbības, lai radītu
šķēršļus izsoles norisei. 
Pasākumu, kas minēts pirmajā 
apakšpunktā un kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Punkta c) mērķis ir precizēt formulējumu dalībai izsolēs un jo īpaši — nodrošināt, ka 
dalībnieki iesniedz apliecinājumu tam, kas var samaksāt piedāvāto cenu. Ja to nedara, tiek 
radītas spekulāciju iespējas.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
10. pants - 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija līdz 2008. gada 
31. decembrim publicē skaidru emisijas 
kvotu definīciju, ar kuru tiktu izslēgta 
iespēja pārvērst kvotas par vērtspapīriem 
finanšu tirgos, bet izsolēs tiktu dota 
priekšroku tiem solītājiem, kuri kvotas 
izmantos enerģijas vai rūpniecisku preču 
ražošanai.

Pamatojums

Ja nav skaidru noteikumu, emisiju tiesības kļūs par finanšu produktiem. Ja izsoles un 
otrreizējie tirgi ir pieejami visiem solītājiem (tostarp institucionālajiem ieguldītājiem, riska 
ieguldījumu fondiem, valsts fondiem), pastāvēs briesmas, ka veidosies vienīgi spekulatīvas 
cenas. Tāpēc sākotnējai izsoles procedūrai jābūt pieejamai vienīgi solītājiem, kuriem emisijas 
tiesības nepieciešamas ražošanas procesa veikšanai.
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Grozījums Nr. 33

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

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. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

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

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

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 nosaka ES 
mēroga iepriekšējus standartus, kuri 
balstās uz vismazāko CO2 emisiju līmeni 
uz saražoto vienību siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijām un 
energoefektivitātei uzņēmumos, kuriem 
piešķir bezmaksas kvotas. Šo nozaru 
kritēriju pamatā ir labākās siltumnīcas 
efekta gāzu samazināšanas un 
energoefektivitātes tehnoloģijas, tostarp 
emisiju samazināšanas tehnoloģiskais 
potenciāls, kā arī tirgū pieejamās 
tehnoloģijas, tostarp aizstājēji, vispārēji 
piemērojami alternatīvi ražošanas procesi, 
biomasas izmantošana, koģenerācija un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un uzglabāšana. Bezmaksas 
kvotas iekārtām piešķir tādā līmenī, kas 
nepārsniedz attiecīgā nozares standartā 
norādīto, lai tādējādi atalgotu 
visefektīvākos operatorus. Kopumā 
pirmajā daļā minētie pasākumi nerada 
stimulu palielināt emisijas uz vienu 
ražošanas vienību. Lai noteiktu 
standartus, Komisija apspriežas ar 
attiecīgo nozaru pārstāvjiem un citām 
ieinteresētajām personām. Bezmaksas 
kvotas nepiešķir saistībā ar jelkādu 
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elektroenerģijas ražošanu, izņemot 
gadījumus, kad elektroenerģiju ražo 
saistībā ar rūpniecisku siltumenerģijas 
ražošanu ļoti efektīvā koģenerācijas 
procesā atbilstoši Direktīvā 2004/8/EK 
noteiktajam, vai arī kad to ar iespējami 
labākajām tehnoloģijām ražo no 
atliekvielām, kas radušās rūpnieciskās 
ražošanas procesā, turklāt ar nosacījumu, 
ka šādā veidā iegūtu elektroenerģiju 
operators tērē savām vajadzībām; abos 
gadījumos kvotas piešķir saskaņā ar 
tādiem pašiem principiem, kādus piemēro 
1. pielikumā minētajai rūpnieciskajai 
darbībai. 
Ja par degvielu izmanto dūmgāzes, kas 
radušās ražošanas procesa rezultātā, tad 
visas kvotas piešķir dūmgāzes veidojošās 
iekārtas operatoram, turklāt saskaņā ar 
tādiem pašiem principiem, kādus piemēro 
1. pielikumā minētajai rūpnieciskajai 
darbībai.

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 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.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
10.a pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija līdz 2009. gada 
1. septembrim izstrādā ziņojumu par 
izvērtējuma rezultātiem attiecībā uz balto 
sertifikātu direktīvas nepieciešamību, kā 
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to paredz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvas 
2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa 
efektivitāti un energoapgādes 
pakalpojumiem 4. panta 5. punkts1. Jo 
īpaši šajā ziņojumā vajadzētu paredzēt 
iespēju izveidot obligātu Kopienas līmeņa 
balto sertifikātu tirdzniecības sistēmu, 
nosakot papildu veicināšanas pasākumus 
tiem operatoriem, kuriem piešķirtas 
bezmaksas kvotas, lai tie ieguldītu 
energoefektīvākās metodēs un 
tehnoloģijās, dalībniekiem nosakot 
obligātus energoefektivitātes mērķus vai 
maksimālās robežvērtības un paredzot 
tirgū apgrozāmus sertifikātus, kurus var 
iegūt, izmantojot energoefektīvas metodes 
vai tehnoloģijas. Ja ziņojumā norādīts, ka 
šāda sistēma varētu būt labvēlīga videi, 
rentabla un praktiski īstenojama un 
atbilst labāka regulējuma principiem, 
Komisija iesniedz attiecīgu likumdošanas 
priekšlikumu līdz 2010. gada 30. jūnijam.
1 OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.

Pamatojums

Komisijai jānosaka, vai, pamatojoties uz Direktīvas 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa 
efektivitāti un energoapgādes pakalpojumiem pirmo trīs piemērošanas gadu laikā gūto 
pieredzi, ir nepieciešams iesniegt priekšlikumu par baltajiem sertifikātiem. Šāda prasība 
noteikta minētās direktīvas 4. panta 5. punktā. Tomēr nav noteikts termiņš, kad ir jāpabeidz 
šis tik svarīgais izvērtējums. „Euro White Cert” projekta ietvaros šobrīd tiek izskatīta iespēja 
izveidot ES līmeņa balto sertifikātu sistēmu un pārbaudīta tās iespējamā saikne ar ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
10.a pants - 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Attiecībā uz emisiju kvotām visām 
iekārtām piemēro vienādus noteikumus 
neatkarīgi no tā, vai tās ir ārējas vai ne.
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Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai pašreizējais priekšlikums neradītu stimulus, kas noved pie tirgus 
izkropļojumiem un vienlaikus palielina emisijas. Ir būtiski, lai direktīvas teksts atspoguļotu 
ārpakalpojumu izmantošanu daudzu nozaru darbībā.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Bezmaksas kvotas var piešķirt
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja it ekonomiski pamatots 
pieprasījums; tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
citiem siltuma ražotājiem. Pēc 2013. gada 
katru gadu šīm iekārtām par siltuma 
ražošanu piešķirto kvotu kopapjomu koriģē 
ar 9. pantā minēto lineāro koeficientu.

3. Bezmaksas kvotas piešķir
elektroenerģijas ražotājiem par trešām 
personām, tostarp komunālās apkures 
sistēmām pārdošanai paredzētā siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), pamatojoties uz Kopienas 
mēroga iepriekšējiem standartiem par 
vismazāko CO2 emisiju līmeni uz saražoto 
vienību, ja ir ekonomiski pamatots 
pieprasījums; tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
citiem siltuma ražotājiem. Pēc 2013. gada 
katru gadu šīm iekārtām par siltuma 
ražošanu piešķirto kvotu kopapjomu koriģē 
ar 9. pantā minēto lineāro koeficientu.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2013.–2020. gada periodā 5 % no 
Kopienas kvotu apjoma (kas noteikts 
saskaņā ar 9. un 9.a pantu) rezervē jaunām 
iekārtām; šis ir maksimālais apjoms, ko 
var piešķirt jaunām iekārtām saskaņā ar 

6. 2013.–2020. gada periodā 5 % no 
Kopienas kvotu apjoma (kas noteikts 
saskaņā ar 9. un 9.a pantu) rezervē, lai 
jaunām iekārtām nodrošinātu likviditāti, 
kā arī tādiem gadījumiem, kad tirgū 



PE404.749v02-00 32/48 AD\741419LV.doc

LV

noteikumiem, kuri pieņemti atbilstīgi šā 
panta 1. punktam.

izveidojas apstākļi, kuru rezultātā oglekļa 
cena kļūst nepamatoti augsta vai zema. 
Maksimālais apjoms, ko var piešķirt 
jaunām iekārtām saskaņā ar noteikumiem, 
kuri pieņemti atbilstīgi šā panta 
1. punktam.

Pamatojums

Rezerve jaunām iekārtām nodrošina likviditāti (kvotas). Visam oglekļa tirgum ir svarīgi, lai 
būtu instrumenti, kurus izmantojot, varētu rast risinājumus gadījumos, kad tirgū ir 
izveidojušies ārkārtas apstākļi. Lai palielinātu likviditāti gadījumos, kad oglekļa cena ir 
ārkārtīgi augsta, iesakām izlietot daļu no rezerves. Ja oglekļa cena ir pārāk zema, likviditāte 
ir jāsamazina (izsoļu noteikumos ir jāietver šis pasākums). Ierosinām noteikt cenu amplitūdu 
no EUR 20 līdz EUR 50. Likviditātes nodrošināšanas pasākumi ir jāparedz 10. pantā 
minētajos izsoļu noteikumos.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva Nr. 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 saistībā ar 
rūpniecisku siltumenerģijas ražošanu ļoti 
efektīvā koģenerācijas procesā atbilstoši 
Direktīvā 2004/8/EK noteiktajam vai arī 
kad to ar iespējami labākajām 
tehnoloģijām ražo no atliekvielām, kas 
radušās rūpnieciskās ražošanas procesā, 
turklāt ar nosacījumu, ka šādā veidā 
iegūtu elektroenerģiju operators tērē 
savām vajadzībām; abos gadījumos kvotas 
piešķir saskaņā ar tādiem pašiem 
principiem, kādus piemēro I pielikumā 
minētajai rūpnieciskajai darbībai. 
Tomēr gadījumos, kad par degvielu 
izmanto dūmgāzes, kas radušās ražošanas 
procesā, tad visas kvotas piešķir dūmgāzi 
veidojošās iekārtas operatoram, turklāt 
saskaņā ar tādiem pašiem principiem, 
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kādus piemēro I pielikumā minētajai 
rūpnieciskajai darbībai.
Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
publicē visā Kopienā piemērojamus 
pilnībā harmonizētus noteikumus par 
jauno iekārtu rezerves piešķiršanu. Šajos 
noteikumos iekļauj arī pamatnostādnes 
par „jaunas iekārtas” definīcijas 
piemērošanu, paredzot arī gadījumus, kad 
būtiski palielināta iekārtas jauda, tostarp 
paplašinot attiecīgo iekārtu.
Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva Nr. 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 100 % 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.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
10.a pants - 8. un 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, kurās 
pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes risks, 
piešķir bezmaksas kvotas līdz pat 100 % 
apmērā no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
2. līdz 7. punktu.

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, kurās 
pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes risks, 
piešķir bezmaksas kvotas līdz pat 100 % 
apmērā no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
2. līdz 7. punktu. Neskarot 4. un 5. punktu 
un nepalielinot 9. pantā minēto kvotu 
maksimālo apjomu, Komisija var piešķirt 
papildu kvotas šādām iekārtām, lai ņemtu 
vērā ietekmi, ko uz attiecīgo nozari vai 
apakšnozari atstāj kvotu cenu iekļaušana 
elektroenerģijas cenā.

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

9. Ne vēlāk kā 2010. gada 1. jūnijā un pēc 
tam reizi četros gados Komisija nosaka, 
kuras ir 8. punktā minētās nozares.
Komisija apspriežas ar attiecīgo nozaru 
pārstāvjiem un citām ieinteresētajām 
personām. 

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

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

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 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, vai arī nezaudējot ieguldījumus 
par labu tādām ārpuskopienas valstīm, 
kuras nenosaka salīdzināmus un 
pārbaudāmus emisiju ierobežojumus, 
ņemot vērā šādus aspektus:

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

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

(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;

(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 

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

starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;

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

(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES;
(da) ietekme, ko attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē rada kvotu cenu iekļaušana 
elektroenerģijas cenā; 
(db) ietekme uz izejmateriālu piegādes 
drošību Kopienā. 

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 pieauguma dēļ vai aplēses par 
ietekmi uz attiecīgo iekārtu rentabilitāti.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2011. gada 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 
pārvirzes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:

Ne vēlāk kā 2010. gada 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 
pārvirzes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus.

koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;
saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru vai 
apakšnozaru ražojumu importētājus 
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iesaistīt Kopienas sistēmā.
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.

Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
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. 

Ja nav stājušies spēkā starptautiski 
nolīgumi un iepriekš minētie saistošie 
nozaru nolīgumi, Komisija iepriekš 
minētajā ziņojumā īpaši pārbauda, vai 
iespējams koriģēt šīm nozarēm vai 
apakšnozarēm piešķirto bezmaksas kvotu 
proporciju saskaņā ar 10.a pantu, vai 
saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru vai 
apakšnozaru ražojumu importētājus var 
iesaistīt Kopienas sistēmā, un vai var 
izveidot robežu pielāgošanas mehānismu. 

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES 
un ESV izmantošana Kopienas sistēmā,

pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums par klimata 

pārmaiņām

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES 
un ESV izmantošana Kopienas sistēmā

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 par klimata 
pārmaiņām un pirms uzsākta 28. panta 
3. un 4. punkta piemērošana, piemēro šā 
panta 2. līdz 7. punktu.

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 
2012. gadam operatoriem dalībvalstu 
piešķirtās SES un ESV nav pilnībā 
izmantotas, operatori var lūgt 
kompetentajai iestādei piešķirt tiem no 

2. Operatori var lūgt kompetentajai iestādei 
piešķirt tiem no 2013. gada derīgas kvotas 
apmaiņā pret SES un ESV, kuras piešķirtas 
par emisiju samazinājumiem līdz 
2012. gadam, kas panākti, īstenojot 
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2013. gada derīgas kvotas apmaiņā pret 
SES un ESV, kuras piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem līdz 2012. gadam, kas 
panākti, īstenojot projekta aktivitātes, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas
dalībvalstis. Kompetentā iestāde šādu 
apmaiņu pēc pieprasījuma izdara līdz 
2014. gada 31. decembrim.

projekta aktivitātes, kuru ietveršanu 
Kopienas sistēmā 2008.–2012. g. periodā 
akceptējušas lielākā daļa dalībvalstu, 
kuras veido kvalificētu vairākumu 
saskaņā ar EK līguma 205. panta 
2. punktu. Kompetentā iestāde šādu 
apmaiņu pēc pieprasījuma izdara līdz 
2014. gada 31. decembrim.

3. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis 
operatoriem ļāvušas izmantot 2008.–
2012. gada periodā, nav pilnībā 
izmantotas, kompetentās iestādes 
operatoriem atļauj SES no pirms 
2013. gada uzsāktiem projektiem, kas 
izdotas par emisiju samazinājumiem no 
2013. gada, apmainīt pret kvotām, kas 
derīgas no 2013. gada.

3. Kompetentās iestādes operatoriem atļauj 
SES no pirms 2013. gada uzsāktiem 
projektiem, kas izdotas par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, apmainīt 
pret kvotām, kas derīgas no 2013. gada.

Šā punkta pirmā daļa attiecas uz visa veida 
projektiem, kuru ietveršanu Kopienas 
sistēmā 2008.–2012. gada periodā 
akceptējušas visas dalībvalstis.

Šā punkta pirmā daļa attiecas uz visa veida 
projektiem, kuru ietveršanu Kopienas 
sistēmā laikposmā no 2008. līdz 2012. 
gadam akceptējušas lielākā daļa 
dalībvalstu¸ kuras veido kvalificētu 
vairākumu saskaņā ar EK līguma 
205. panta 2. punktu.

4. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis 
operatoriem ļāvušas izmantot 2008. –
2012. gada periodā, nav pilnībā 
izmantotas, kompetentās iestādes 
operatoriem atļauj tās SES, kas piešķirtas 
par emisiju samazinājumiem no 
2013. gada, apmainīt pret kvotām par 
jauniem projektiem, kas no 2013. gada 
uzsākti vismazāk attīstītajās valstīs.

4. Kompetentās iestādes operatoriem atļauj 
tās SES, kas piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, apmainīt 
pret kvotām par jauniem projektiem, kas no 
2013. gada uzsākti vismazāk attīstītajās 
valstīs.

Šā punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot visa veida projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. gada periodā akceptējušas visas
dalībvalstis, līdz brīdim, kad šīs vismazāk 
attīstītās valstis ir ratificējušas nolīgumu ar 
Kopienu, vai līdz 2020. gadam, atkarībā no 
tā, kas notiek agrāk.

Šā punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot visa veida projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. gada periodā akceptējušas lielākā 
daļa dalībvalstu¸ kuras veido kvalificētu 
vairākumu saskaņā ar EK līguma 
205. panta 2. punktu, līdz brīdim, kad šīs 
vismazāk attīstītās valstis ir ratificējušas 
nolīgumu ar Kopienu, vai līdz 
2020. gadam, atkarībā no tā, kas notiek 
agrāk.

5. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis operatoriem 5. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis operatoriem 
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ļāvušas izmantot 2008.–2012. gada 
periodā, nav pilnībā izmantotas, un ja 
starptautiskā nolīguma noslēgšana kavējas, 
kredītus no projektiem vai citām emisiju 
samazināšanas darbībām var izmantot 
Kopienas sistēmā atbilstīgi nolīgumiem, 
kas noslēgti ar trešām valstīm, konkrēti 
norādot izmantošanas apjomu. Atbilstīgi 
šādiem nolīgumiem operatori var izmantot 
kredītus no projektu darbībām šajās trešās 
valstīs, lai izpildītu savas saistības saskaņā 
ar Kopienas sistēmu.

ļāvušas izmantot 2008.–2012. gada 
periodā, nav pilnībā izmantotas, un ja 
starptautiskā nolīguma noslēgšana kavējas, 
kredītus no projektiem vai citām emisiju 
samazināšanas darbībām var izmantot 
Kopienas sistēmā atbilstīgi nolīgumiem, 
kas noslēgti ar trešām valstīm, konkrēti 
norādot izmantošanas apjomu. Atbilstīgi 
šādiem nolīgumiem operatori var izmantot 
kredītus no projektu darbībām šajās trešās 
valstīs, lai izpildītu savas saistības saskaņā 
ar Kopienas sistēmu.

6. Visos 5. punktā minētajos nolīgumos 
paredz, ka Kopienas sistēmā izmanto 
kredītus, kas iegūti, pateicoties 
atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 
veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 
projektiem, kuros paredzētais bāzes 
scenārija līmenis ir mazāks par to līmeni, 
par kuru var piešķirt bezmaksas kvotas 
saskaņā ar 10.a pantā minētajiem 
pasākumiem, vai par Kopienas tiesību 
aktos paredzēto līmeni.

6. Visos 5. punktā minētajos nolīgumos 
paredz, ka Kopienas sistēmā izmanto 
kredītus, kas iegūti, pateicoties 
atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 
veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 
projektiem, kuros paredzētais bāzes 
scenārija līmenis ir mazāks par to līmeni, 
par kuru var piešķirt bezmaksas kvotas 
saskaņā ar 10.a pantā minētajiem 
pasākumiem, vai par Kopienas tiesību 
aktos paredzēto līmeni.

6.a Kredīti, ko iekārtas izmanto atbilstoši 
2., 3. un 4. punktam, nepārsniedz apjomu, 
kas vienāds ar 35 % no siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas samazinājuma, 
kāds prasīts 2008.–2012. gada periodā 
attiecībā uz iekārtām, uz kurām attiecas 
Direktīva 2003/87/EK.

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 
par klimata pārmaiņām, Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot tikai CER no trešām 
valstīm, kas ratificējušas nolīgumu.

7.a Komisija cenšas nodrošināt, lai visi 
5. punktā minētie nolīgumi un 7. punktā 
minētais starptautiskais nolīgums ietver 
noteikumus par kreditēšanas sistēmu 
ilgtspējīgai, pārbaudāmai un pastāvīgai 
apmežošanai, mežu atjaunošanai, 
atmežošanas radīto emisiju 
samazināšanai un citiem ilgtspējīgiem 
mežsaimniecības pasākumiem un 
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darbībām, tostarp augsnes erozijas 
novēršanai un notekūdeņu attīrīšanai. 
Šādi pasākumi atbilst augstiem kvalitātes 
kritērijiem, kuri jāpieņem atbilstoši ANO 
Vispārējai konvencijai, kā tas noteikts 
28.a pantā. 

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2003/87/EK
12. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) Direktīvas 12. pantu papildina ar 
šādu punktu:
„1.a Komisija līdz 2009. gada 
1. septembrim iesniedz attiecīgus 
likumdošanas priekšlikumus, kas 
nodrošinātu emisiju kvotu tirgus 
aizsardzību pret iekšējās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijām. Komisija jo īpaši apsver, 
vai šajā direktīvā kvotas uzskatīt par 
finanšu instrumentiem atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
28. janvāra Direktīvai 2003/6/EK par 
iekšējās informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu un tirgus manipulācijām 
(tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)1.
1 OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.”

Pamatojums

Kvotu juridiskais aspekts finanšu tirgū ir neskaidrs. Dažas valstis tās uzskata par finanšu 
instrumentiem, kuru tirdzniecību nosaka finanšu iestādes, savukārt citas valstis tās uzskata 
par parastām precēm, par finanšu instrumentiem dēvējot tikai to atvasinājumus. Ir svarīgi 
ieviest skaidrību, lai stiprinātu uzņēmumu uzticību un palielinātu pārredzamību. Iekšējās 
informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas var radīt tirgus traucējumus, 
samazināt ticamību un nelabvēlīgi ietekmēt ieguldītāju uzticību.
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2003/87/EK
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Iestarpina šādu pantu:
„15.a pants

Informācijas izpaušana un dienesta 
noslēpums

1. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
visus lēmumus un ziņojumus par kvotu 
apjomu un piešķiršanu, kā arī emisiju 
uzraudzīšanu, ziņošanu un pārbaudi 
nekavējoties dara zināmus sabiedrībai, 
nodrošinot ātru un nedriskriminējošu 
informācijas pieejamību.
2. Pienākums ievērot dienesta noslēpumu 
attiecas uz visām personām, kuras strādā 
vai ir strādājušas Komisijā vai dalībvalstu 
kompetentajās iestādēs, kā arī 
struktūrvienībās, kurām Komisija vai 
dalībvalstu kompetentās iestādes ir 
uzticējušas noteiktus uzdevumus. 
Informāciju, uz kuru attiecas dienesta 
noslēpums, nedrīkst atklāt nevienai citai 
personai vai iestādei, izņemot gadījumus, 
ja to nosaka spēkā esošie normatīvie vai
administratīvie noteikumi.”

Pamatojums

Lai stiprinātu uzņēmumu uzticēšanos un palielinātu pārredzamību, ir būtiski nodrošināt, lai 
attiecībā uz emisiju tirdzniecību tiktu piemēroti tie paši noteikumi, ko lieto attiecībā uz 
finanšu instrumentiem. Ir jāparedz stingri un skaidri noteikumi par konfidenciālas tirgus 
informācijas publicēšanu, ko veic Komisija un dalībvalstis. 
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Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2003/87/EK
18. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) Direktīvas 18. pantu papildina ar 
šādu daļu:
„Komisija vai Komisijas izraudzīta 
kompetentā iestāde Kopienas līmenī 
administrē 10. pantā minēto emisiju izsoli. 
Šī kompetentā iestāde savas darbības cieši 
koordinē ar dalībvalstu izraudzītajām 
kompetentajām iestādēm. Tā jo īpaši 
nodrošina, ka katra dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm sniedz pilnīgus 
un precīzus datus par izsoles kvotu 
piešķiršanu iekārtām, kas atrodas to 
jurisdikcijā.”

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
25. pants - 1.ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.ba Komisija Eiropas kaimiņattiecību 
politikas un paplašināšanās kontekstā 
cenšas noslēgt nolīgumus ar attiecīgajām 
valstīm par to iekļaušanu Kopienas 
sistēmā vai par kvotu savstarpēju 
atzīšanu.

Pamatojums

Ir būtiski mudināt ES kaimiņvalstis pievienoties ES emisiju tirdzniecības sistēmai. Tas ir 
svarīgi ne tikai no vides un attīstības viedokļa, bet arī palīdzētu risināt oglekļa emisiju 
pārvirzes problēmu gadījumos, kad ES uzņēmumi pārceļas ārpus ES robežām. 
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Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
27. pants - virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To mazo sadedzināšanas iekārtu 
izslēgšana no Kopienas sistēmas, uz kurām 

attiecināti līdzvērtīgi pasākumi

To mazo iekārtu izslēgšana no Kopienas 
sistēmas, uz kurām attiecināti līdzvērtīgi 

pasākumi

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

(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

(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) jāapliecina, 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 emisijas no 
biomasas);

(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 emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

(d) jāpublicē (a), (b) un (c) apakšpunktā 
minētā informācija, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

(d) jāpublicē (a), (b) un (c) apakšpunktā 
minētā informācija, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.
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Grozījums Nr. 48

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

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 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. līdz 4.b punktu.

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 
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.

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 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 %, atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu un 
ievērojot 2007. gada marta Eiropadomes 
lēmumus, kas reizināts ar to siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumu procentos, ko nodrošina 
Kopienas sistēmā ietvertie sektori saskaņā 
ar 9. un 9.a pantu.

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 kvalitatīvus 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.

4. Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
paredzētu, ka Kopienas sistēmā 
iesaistījušies operatori var izmantot vēl cita 
veida projektus līdztekus tiem, kas minēti 
11.a panta 2. līdz 5. punktā, vai ka šādi 
operatori vajadzības gadījumā var izmantot 
citus mehānismus, kas izveidoti saskaņā ar 

4. Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
paredzētu, ka Kopienas sistēmā 
iesaistījušies operatori var izmantot vēl cita 
veida projektus līdztekus tiem, kas minēti 
11.a panta 2. līdz 5. punktā, un noteikt 
šādu projektu kvalitāti, vai arī noteikt, ka 
šādi operatori vajadzības gadījumā var 



PE404.749v02-00 44/48 AD\741419LV.doc

LV

starptautisko nolīgumu. izmantot citus mehānismus, kas izveidoti 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu.

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

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

4.a Astoņu mēnešu laikā pēc starptautiska 
nolīguma noslēgšanas Komisija veic 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par to, 
kā ES ir izdevies īstenot nolīgumā prasīto 
emisiju samazināšanu, un par 
pasākumiem, ar kādiem tā panākta, kā arī 
par citiem pasākumiem, kādi paredzēti 
nolīgumā, un iesniedz šo novērtējumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Ietekmes novērtējumā jo īpaši norāda 
apjomu, kādā starptautiskais nolīgums 
var palīdzēt samazināt oglekļa emisiju 
pārvirzes risku tajās nozarēs, kuras 
pakļautas starptautiskai konkurencei, 
tostarp nodrošinot salīdzināmu slogu tiem 
uzņēmumiem, kuri strādā ārpus 
Kopienas.
4.b Ja no ietekmes novērtējuma izriet, ka 
starptautiskais nolīgums nepalīdz būtiski 
samazināt oglekļa emisiju pārvirzes risku 
tajās nozarēs, kuras pakļautas 
starptautiskai konkurencei, Komisija 
iesniedz atbilstošu likumdošanas 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Šajā priekšlikumā vajadzības 
gadījumā ir šādi ierosinājumi: 
a) mainīt Kopienā 2020. gadā piešķiramo 
kvotu apjomu, ņemot vērā kopējo 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumu Kopienā par vairāk nekā 
20 % atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu un 
ievērojot 2007. gada marta Eiropadomes 
lēmumus;
b) operatoriem ļaut izmantot SES, ESV 
un citus kredītus Kopienas sistēmā;
c) samazināt oglekļa emisiju pārvirzes 
risku, tostarp iesniedzot jebkādus 
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priekšlikumus saistībā ar 10.a panta 
1., 8. un 9. punktu un 10.b pantu.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2003/87/EK
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21a) Iestarpina šādu pantu:
„28.a pants

Kredītu izmantošana apmežošanai, mežu 
atjaunošanai un mežsaimniecībai

1. Neatkarīgi no 11.a un 28. panta un 
papildus robežām, kādas noteiktas 11.a 
(6.a) pantā, dalībvalstis ļauj iekārtu 
operatoriem izmantot kredītus ne vairāk 
kā 5 % līmenī no siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas samazinājuma, 
kāds prasīts attiecībā uz iekārtām, uz 
kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, ja 
šie kredīti iegūti no:
a) ilgtspējīgiem, pārbaudāmiem un 
pastāvīgiem apmežošanas un mežu 
atjaunošanas projektiem, kurus 
sertificējusi Tīras attīstības mehānisma 
(CDM) valde un kuri apstiprināti saskaņā 
ar Kopīgas īstenošanas uzraudzības 
komitejas noteikto kārtību;
b) ilgtspējīgiem, pārbaudāmiem un 
pastāvīgiem mežsaimniecības 
pasākumiem jaunattīstības valstīs, ar 
kurām ir noslēgts nolīgums saskaņā ar 
11.a panta 5. punktu, un
c) jebkuriem ilgtspējīgiem, pārbaudāmiem 
un pastāvīgiem mežsaimniecības 
projektiem jaunattīstības valstīs atbilstīgi 
28. pantā minētajam starptautiskajam 
nolīgumam.
2. Projekti, kas minēti 1. punkta a) līdz c) 
apakšpunktā, atbilst augstiem kvalitātes 
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kritērijiem, kuri Komisijai ir jāpieņem 
atbilstoši ANO Vispārējai konvencijai.
Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21.b punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2003/87/EK
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21b) Šādi aizstāj 30. pantu:
„30. pants

Pārskatīšana un turpmākā attīstība

…

1. Pamatojoties uz šīs direktīvas 
piemērošanā gūto pieredzi [..], kā arī 
ņemot vērā starptautiska līmeņa 
sasniegumus, Komisija gatavo ziņojumu 
par šīs direktīvas piemērošanu, 
apsverot:

a) … to, vai Kopienas sistēmā ir 
jāiekļauj [..] citas nozares [..] un 
darbības, cita starpā transporta nozare, 
mājokļu un uzņēmumu apkure, kā arī 
lauksaimniecības nozare;
b) definīciju, maksas un sankciju 
turpmāku saskaņošanu;
(c) robežvērtības, lai no Kopienas sistēmas 
izslēgtu nelielas iekārtas, kuras izmanto 
līdzvērtīgus pasākumus;
d) jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
novērstu ļaunprātīgu tirgus izmantošanu 
un kaitīgu spekulāciju. …
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2. Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam
iesniedz šo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Komisijai, vajadzības 
gadījumā pievienojot priekšlikumus.
3. Komisija pēc iespējas ātrāk iesniedz 
likumdošanas priekšlikumus, lai Kopienas 
sistēmā līdz 2013. gadam iekļautu 
kuģniecības nozari.
4. Komisija līdz 2013. gadam iesniedz 
atbilstošus priekšlikumus, kuros nosaka 
konkrētu termiņu autotransporta nozares 
iekļaušanai Kopienas sistēmā, turklāt 
pamatojoties uz pilnīgu novērtējumu par 
izmaksām, ieguvumiem un praktiskajām 
problēmām saistībā ar dažādām 
iekļaušanas iespējām.”

Pamatojums

Sākotnējais pants par pārskatīšanas klauzulu kļuva nevajadzīgs, un to vajadzēja aizstāt ar 
jaunu tekstu. Ir būtiski turpināt sistēmas pārskatīšanu, lai palielinātu tās efektivitāti, 
pievienotu jaunas nozares un ES nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus.
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