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Grozījums Nr. 44
Eija-Riitta Korhola

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 valstis un 
jaunās industrializētās valstis, kā arī 
jārosina jaunattīstības valstu līdzdalība.

Or. en

Pamatojums

Tā kā jauno industrializēto valstu emisiju daļa arvien palielinās, par mērķi ir jāizvirza šo 
valstu līdzdalība, ne tikai šādas līdzdalības rosināšana.
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Grozījums Nr. 45
Pilar del Castillo Vera

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 valstis, kā 
arī jaunattīstības valstis.

Or. en

Pamatojums

Par mērķi ir jāizvirza jaunattīstības valstu līdzdalība, ne tikai šādas līdzdalības rosināšana.
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Grozījums Nr. 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm, 
tostarp starptautiskās aviācijas un jūras 
transporta nozarēm, jāsniedz pienācīgs 
ieguldījums, lai panāktu šos emisiju 
samazinājumus. Starptautiskā jūras 
transporta emisijas jāiekļauj ES emisiju 
tirdzniecības sistēmā (ES ETS) līdz 
2015. gadam, vai arī uz tām jāattiecina 
ierosinātais Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmums par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju samazināšanas 
jomā līdz 2020. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Esko Seppänen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Tā kā maksa par emisijas tiesībām 
tiek pievienota maksai par tādu 
elektroenerģiju, kuras ražošanā emisijas 
nerodas, ES ETS ievērojami palielina 
visas elektroenerģijas cenu. Turklāt CO2
emisiju izmaksas ar enerģijas cenas 
starpniecību jāsedz Eiropas ražotājiem.

Or. en

Pamatojums

Šīs problēmas rodas tāpēc, ka elektrības vairumtirdzniecības cenas nosaka tirgus.

Grozījums Nr. 48
Esko Seppänen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Pateicoties elektrības 
vairumtirdzniecības cenu veidošanas 
sistēmai, šī Direktīva dos jaunu impulsu 
ieguldījumiem kodoliekārtās ar nulles 
līmeņa emisijām.

Or. en

Pamatojums

Elektrības cenu veidošanas sistēma ir labvēlīga tādai enerģijas ražošanai, kuras gaitā 
emisijas nerodas. Praksē visas elektroenerģijas cenu palielina maksa par emisijas kvotām un 
tā nav atkarīga no ražošanas izmaksām vai kvotu izmantošanas elektroenerģijas ražošanā.
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Grozījums Nr. 49
Esko Seppänen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.c) Lai novērstu finansiālas 
ļaunprātības, ES ETS nedrīkst pieļaut 
emisijas kvotu izmantošanu par 
vērtspapīriem finanšu tirgos. Citādi 
spekulācijas var izraisīt milzu problēmas 
ar kvotu un elektroenerģijas cenām.

Or. en

Pamatojums

Atļaut emisijas kvotas izmantot par vērtspapīriem nozīmētu neko nemācīties no nesenajām 
problēmām ASV hipotekārajā tirgū, kurā augsta riska aizdevumi bija apvienoti riska paketēs 
ar citiem vērtspapīriem. Ja emisijas kvotas varēs brīvi pārvērst par finanšu tirgus produktiem, 
tirgus tos centīsies izmantot spekulatīviem mērķiem, lai radītu deficītu un gūtu peļņu uz 
elektroenerģijas patērētāju, mājsaimniecību un ražotāju rēķina.

Grozījums Nr. 50
Dorette Corbey

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 
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.

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
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. Lai par 
20 līdz 30 % samazinātu šīs pakāpes 
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apjomu, būtu lietderīgi nekavējoties 
noteikt 25 % lielu emisiju samazināšanas 
mērķi atbilstoši ES ETS.

Or. nl

Grozījums Nr. 51
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
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 un 
tādējādi par vairāk nekā 30 % zemāks 
nekā 1990. gadā.

Or. en

Pamatojums

Parasti atsauces tiek veiktas uz 1990. gadu. Tāpēc uz šo gadu arī jāatsaucas, norādot 
aptuveno procentuālo CO2 emisiju samazinājumu, kāds saskaņā ar ES ETS tiks sasniegts 
laikā līdz 2020. gadam. Tas ir īpaši svarīgi starptautiskajās sarunās, kur ES ir jāparāda savi 
sasniegumi laikā kopš 1990. gada. Arī 2008. gada 15. maija uzklausīšanā EP tika minēts 
30 % rādītājs.
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Grozījums Nr. 52
Herbert Reul

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 
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.

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

Or. de

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. 53
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
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nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.

nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņu sekas, ar nosacījumu, ka arī 
citas attīstītās valstis apņemas līdzvērtīgi 
samazināt emisijas, un saimnieciski 
vairāk attīstītās jaunattīstības valstis dod 
ieguldījumu, kas atbilst to saistībām un 
spējām. Ir jānodrošina taisnīgs un uz 
zinātniskiem datiem balstīts saistību 
dalījums starp Kopienas sistēmu un citām 
ekonomikas nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Jebkuram turpmākam samazinājumam Eiropas Savienībā jābūt saistītam ar atbilstošiem 
pasākumiem tajās valstīs, attiecībā uz kurām iespējama oglekļa emisiju pārvirze.

Grozījums Nr. 54
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Īpaši energoietilpīgām rūpniecības 
nozarēm kvotu izsolēs nav jāpiedalās. Šim 
nosacījumam jābūt spēkā vismaz līdz 
2020. gadam vai ilgāk, atkarībā no 
starptautiska līguma. Bezmaksas kvotu 
apjoms tomēr nav jāierobežo, tam jābūt 
100 % lielam. Saistošs izņēmums attiecībā 
uz energoietilpīgām rūpniecības nozarēm 
jāpārtrauc attiecināt vienīgi tad, ja 
starptautiskajā līgumā, kas tiks noslēgts 
pēc Kioto protokola darbības beigām, tiks 
paredzēti vienlīdzīgi konkurences 
nosacījumi rūpnieciskajai ražošanai visā 
pasaulē.
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Or. de

Pamatojums

Energoietilpīgām rūpniecības nozarēm nepieciešams uzticams pamats ieguldījumu 
plānošanai, un tādējādi — vienlīdzīgas iespējas starptautiskajā konkurencē.

Grozījums Nr. 55
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) 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. 

Or. fr

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. 

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.
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Grozījums Nr. 56
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.b) Šī direktīva neattiecas uz iekārtām, 
kuru CO2 emisijas apjoms nepārsniedz 
25 000 tonnu gadā.

Or. de

Pamatojums

Iekārtām, kuru CO2 emisijas apjoms nepārsniedz 25 000 tonnu gadā, ir pavisam neliela 
ietekme uz kopējo rūpniecības radīto CO2 apjomu, tāpēc direktīva uz tām nav jāattiecina. 
Tādējādi tiks arī būtiski samazināts mazo un vidējo uzņēmumu administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 57
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

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. 
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Grozījums Nr. 58
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) 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).

Or. fr

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. 59
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.b) ES ETS 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, ar ko groza Direktīvu 
2003/87/EK, darbības jomā.

Or. fr
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Pamatojums

Ar mežkopību un lauksaimniecību saistītās darbības nav iekļautas Direktīvas 2004/101/EK, 
ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK (2004. gada 27. oktobris), 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. 60
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

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. 
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Grozījums Nr. 61
Herbert Reul, Christian Ehler

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. 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.

Or. de

Pamatojums

Cik vien iespējams ir jāsamazina administratīvās izmaksas un arī papildu izmaksas mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ar to ir attaisnojama lielākas maksimālās robežas — 25 000 tonnu 
CO2 gadā — attiecināšana uz mazajām iekārtām, ja arī tajās ar citiem paņēmieniem tiek 
nodrošināta emisiju samazināšana.
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Grozījums Nr. 62
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par 1,74 % no kvotu apjoma, ko 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 20 %.

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008.–2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par vienmērīgu samazinājuma 
koeficientu — 1,10 % no kvotu apjoma, ko 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 20 %.

Or. de

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. Atbilstoši tam jāmaina 
arī ikgadējais samazinājuma apjoms

Grozījums Nr. 63
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
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lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par 1,74 % no kvotu apjoma, ko 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 20 %.

lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par 2% no kvotu apjoma, ko 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 25 %.

Or. xm

Pamatojums

Bali konferencē tika apsvērta iespēja, ka industriāli attīstītajām valstīm laikā līdz 
2020. gadam ir jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas par 25 līdz 40 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Lai sasniegtu šo mērķi, ES ETS jāsāk ar 25 % lielu 
samazinājumu 2020. gadā (salīdzinot ar 2005. gada līmeni), ko var pielāgot līdz 30 % 
saskaņā ar starptautisku nolīgumu laika posmam pēc 2012. gada. Tas nozīmē, ka lineārais 
koeficients jālabo un tam jābūt 2 % lielam (1.74 x 25/21). Pieaugums no 25 līdz 30 % būtu 
salīdzinoši vienkāršāk īstenojams, nekā pieaugums no 20 līdz 30 %. Ja samazināšanas mērķis 
ir 30 %, tad lineārajam koeficientam jābūt 2,5, ja vien Komisija nepierāda, ka jālieto cits 
koeficients.

Grozījums Nr. 64
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), ierēķinot gan 
to, ka 2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju
samazinājumu par 15 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), kas atbilst 
xx % lielam samazinājumam 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, ierēķinot gan 
to, ka 2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
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2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1850 miljonus kvotu tām iekārtām, kurām 
piešķir kvotas laika posmam no 2008. līdz 
2012. gadam, un aptuveni 130 miljonus 
kvotu jaunām nozarēm un emisijām laika 
posmam pēc 2013. gada. Precīzu emisiju 
daudzumu un procentuālā samazinājuma 
koeficientu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

Or. de

Pamatojums

Pārredzamības dēļ dati jāaprēķina arī attiecībā pret 1990. gadu. Komisiju aicina to izdarīt. 
Vienlaikus ar šo grozījumu tiek veikta pielāgošana atbilstoši citiem aprēķinu rezultātiem.

Grozījums Nr. 65
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), ierēķinot gan 
to, ka 2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), kas ir vairāk 
nekā par 30 % mazāk, salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, ierēķinot gan to, ka 
2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
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Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

Or. en

Pamatojums

Parasti atsauces tiek veiktas uz 1990. gadu. Tāpēc uz šo gadu arī jāatsaucas, norādot 
aptuveno procentuālo CO2 emisiju samazinājumu, kādu ES sasniegs laikā līdz 2020. gadam. 
Tas ir īpaši svarīgi starptautiskajās sarunās, kur ES ir jāparāda savi sasniegumi laikā kopš 
1990. gada. Arī 2008. gada 15. maija uzklausīšanā EP tika minēts 30 % rādītājs.

Grozījums Nr. 66
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(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. 
Emisijas kvotu piešķiršana bez maksas, 
pamatojoties uz standartiem un patieso 
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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.

ražošanas apjomu ir ekonomiski 
efektīvākā sistēma, kas var sekmēt 
ierosmes zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju jomā un palīdzēt sasniegt 
emisiju samazināšanas mērķi. 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.

Or. en

Pamatojums

Izsoles nav labākais veids, kā izveidot izdevīgu un efektīvu emisiju tirdzniecības sistēmu, kura 
patiesi palīdzētu sasniegt emisiju samazināšanas mērķus ar iespējami nelielām izmaksām. 
Labāka ir kvotu piešķiršana, pamatojoties uz standartiem un patieso ražošanas apjomu, jo tā 
nodrošina ekoloģisko efektivitāti par minimālām izmaksām, kā to apliecina arī nesenais 
IFIEC uzdevumā veiktais ECOFYS pētījums.

Grozījums Nr. 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 ir 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, kuru ekonomiskā 
izaugsme ir straujāka nekā vidējais rādītājs.
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Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt paredzamību.

Grozījums Nr. 68
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Visām dalībvalstīm nāksies veikt 
ievērojamus ieguldījumus, lai līdz 
2020. gadam samazinātu oglekļa 
intensitāti, un tām dalībvalstīm, kuru 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju joprojām ir 
krietni zemāki par vidējo rādītāju un kas 
ekonomiskajā attīstībā cenšas panākt 
turīgākās dalībvalstis, būs jāvelta 
ievērojami pūliņi energoefektivitātes 
uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir izvirzīts 
mērķis likvidēt konkurences traucējumus 
Kopienas iekšienē un nodrošināt 
iespējami lielāku ekonomisko efektivitāti, 
ES pārtopot par tautsaimniecību, kas rada 
zemas oglekļa emisijas, nebūtu vēlams, ka 
Kopienas sistēmas aptvertajiem sektoriem 
dalībvalstīs piemērotu atšķirīgu režīmu.
Tāpēc ir jāizveido citi mehānismi, lai 
sniegtu atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, 
kam ir zemāki ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un straujākas ekonomiskās 
izaugsmes izredzes. 90 % no izsolāmo 
kvotu kopapjoma jāsadala starp 
dalībvalstīm atkarībā no tā, kāda bija to 
relatīvā procentuālā daļa no 2005. gada 
emisijām Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā. Kopienas solidaritātes un 
izaugsmes vārdā 10 % no šī apjoma 
jāsadala par labu minētajām dalībvalstīm 
un jāizmanto, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei.
Sadalot minētos 10 %, jāņem vērā 

svītrots
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ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2005. gadā 
un dalībvalstu ekonomiskās izaugsmes 
izredzes, un lielāks daudzums kvotu 
jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Dalībvalstis, kuru vidējie 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju par vairāk 
20 % pārsniedz Kopienas vidējo rādītāju, 
piedalās šādā sadalē, izņemot gadījumus, 
kad visas paketes kopējās izmaksas, kas 
aplēstas dokumentā SEC(2008)85, 
pārsniedz 0,7% no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Visām dalībvalstīm nāksies veikt 
ievērojamus ieguldījumus, lai līdz 
2020. gadam samazinātu oglekļa 
intensitāti, un tām dalībvalstīm, kuru 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju joprojām ir 
krietni zemāki par vidējo rādītāju un kas 
ekonomiskajā attīstībā cenšas panākt 
turīgākās dalībvalstis, būs jāvelta 
ievērojami pūliņi energoefektivitātes 
uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir izvirzīts 
mērķis likvidēt konkurences traucējumus 
Kopienas iekšienē un nodrošināt iespējami 
lielāku ekonomisko efektivitāti, ES 
pārtopot par tautsaimniecību, kas rada 
zemas oglekļa emisijas, nebūtu vēlams, ka 
Kopienas sistēmas aptvertajiem sektoriem 
dalībvalstīs piemērotu atšķirīgu režīmu. 
Tāpēc ir jāizveido citi mehānismi, lai 
sniegtu atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, 
kam ir zemāki ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un straujākas ekonomiskās 
izaugsmes izredzes. 90 % no izsolāmo 

(14) Visām dalībvalstīm nāksies veikt 
ievērojamus ieguldījumus, lai līdz 
2020. gadam samazinātu oglekļa 
intensitāti, un tām dalībvalstīm, kuru 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju joprojām ir 
krietni zemāki par vidējo rādītāju un kas 
ekonomiskajā attīstībā cenšas panākt 
turīgākās dalībvalstis, būs jāvelta 
ievērojami pūliņi energoefektivitātes 
uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir izvirzīts 
mērķis likvidēt konkurences traucējumus 
Kopienas iekšienē un nodrošināt iespējami 
lielāku ekonomisko efektivitāti, ES 
pārtopot par tautsaimniecību, kas rada 
zemas oglekļa emisijas, nebūtu vēlams, ka 
Kopienas sistēmas aptvertajiem sektoriem 
dalībvalstīs piemērotu atšķirīgu režīmu. 
Tāpēc ir jāizveido citi mehānismi, lai 
sniegtu atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, 
kam ir zemāki ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un straujākas ekonomiskās 
izaugsmes izredzes. 90 % no izsolāmo 
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kvotu kopapjoma jāsadala starp 
dalībvalstīm atkarībā no tā, kāda bija to 
relatīvā procentuālā daļa no 2005. gada 
emisijām Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā. Kopienas solidaritātes un 
izaugsmes vārdā 10 % no šī apjoma 
jāsadala par labu minētajām dalībvalstīm 
un jāizmanto, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei. 
Sadalot minētos 10 %, jāņem vērā 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2005. gadā 
un dalībvalstu ekonomiskās izaugsmes 
izredzes, un lielāks daudzums kvotu 
jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Dalībvalstis, kuru vidējie 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju par vairāk 
20 % pārsniedz Kopienas vidējo rādītāju, 
piedalās šādā sadalē, izņemot gadījumus, 
kad visas paketes kopējās izmaksas, kas 
aplēstas dokumentā SEC(2008)85, 
pārsniedz 0,7% no IKP.

kvotu kopapjoma jāsadala starp 
dalībvalstīm atkarībā no tā, kāda bija to 
relatīvā procentuālā daļa no 2005. gada 
emisijām Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā. Kopienas solidaritātes un 
izaugsmes vārdā 10 % no šī apjoma 
jāsadala par labu minētajām dalībvalstīm 
un jāizmanto, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei. 
Sadalot minētos 10 %, jāņem vērā 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2005. gadā 
un dalībvalstu ekonomiskās izaugsmes 
izredzes, un lielāks daudzums kvotu 
jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Jāņem arī vērā, ka dažās 
dalībvalstīs ir ģeogrāfisku iemeslu radīti 
apgrūtinājumi, kas saistīti, piemēram, ar 
daudziem nomaļiem reģioniem vai salām 
šo valstu teritorijā. Dalībvalstis, kuru 
vidējie ienākumi uz vienu iedzīvotāju par 
vairāk 20 % pārsniedz Kopienas vidējo 
rādītāju, piedalās šādā sadalē, izņemot 
gadījumus, kad visas paketes kopējās 
izmaksas, kas aplēstas dokumentā 
SEC(2008)85, pārsniedz 0,7% no IKP.

Or. en

Pamatojums

Sadalot ieņēmumus no izsolēm, jāņem vērā Kopienas uzdevums veicināt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju.

Grozījums Nr. 70
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Visām dalībvalstīm nāksies veikt 
ievērojamus ieguldījumus, lai līdz 
2020. gadam samazinātu oglekļa 

(14) Visām dalībvalstīm nāksies veikt 
ievērojamus ieguldījumus, lai līdz 
2020. gadam samazinātu oglekļa 
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intensitāti, un tām dalībvalstīm, kuru 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju joprojām ir 
krietni zemāki par vidējo rādītāju un kas 
ekonomiskajā attīstībā cenšas panākt 
turīgākās dalībvalstis, būs jāvelta 
ievērojami pūliņi energoefektivitātes
uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir izvirzīts 
mērķis likvidēt konkurences traucējumus 
Kopienas iekšienē un nodrošināt iespējami 
lielāku ekonomisko efektivitāti, ES 
pārtopot par tautsaimniecību, kas rada 
zemas oglekļa emisijas, nebūtu vēlams, ka 
Kopienas sistēmas aptvertajiem sektoriem 
dalībvalstīs piemērotu atšķirīgu režīmu. 
Tāpēc ir jāizveido citi mehānismi, lai 
sniegtu atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, 
kam ir zemāki ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un straujākas ekonomiskās 
izaugsmes izredzes. 90 % no izsolāmo 
kvotu kopapjoma jāsadala starp 
dalībvalstīm atkarībā no tā, kāda bija to 
relatīvā procentuālā daļa no 2005. gada 
emisijām Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā. Kopienas solidaritātes un 
izaugsmes vārdā 10 % no šī apjoma 
jāsadala par labu minētajām dalībvalstīm 
un jāizmanto, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei. 
Sadalot minētos 10 %, jāņem vērā 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2005. gadā 
un dalībvalstu ekonomiskās izaugsmes 
izredzes, un lielāks daudzums kvotu 
jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Dalībvalstis, kuru vidējie 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju par vairāk 
20 % pārsniedz Kopienas vidējo rādītāju, 
piedalās šādā sadalē, izņemot gadījumus, 
kad visas paketes kopējās izmaksas, kas 
aplēstas dokumentā SEC(2008)85, 
pārsniedz 0,7% no IKP. 

intensitāti, un tām dalībvalstīm, kuru 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju joprojām ir 
krietni zemāki par vidējo rādītāju un kas 
ekonomiskajā attīstībā cenšas panākt 
turīgākās dalībvalstis, būs jāvelta 
ievērojami pūliņi energoefektivitātes 
uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir izvirzīts 
mērķis likvidēt konkurences traucējumus 
Kopienas iekšienē un nodrošināt iespējami 
lielāku ekonomisko efektivitāti, ES 
pārtopot par tautsaimniecību, kas rada 
zemas oglekļa emisijas, nebūtu vēlams, ka 
Kopienas sistēmas aptvertajiem sektoriem 
dalībvalstīs piemērotu atšķirīgu režīmu. 
Tāpēc ir jāizveido citi mehānismi, lai 
sniegtu atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, 
kam ir zemāki ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un straujākas ekonomiskās 
izaugsmes izredzes. 90 % no izsolāmo 
kvotu kopapjoma jāsadala starp 
dalībvalstīm atkarībā no tā, kāda bija to 
relatīvā procentuālā daļa no 2005. gada 
emisijām Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā. Kopienas solidaritātes un 
izaugsmes vārdā 10 % no šī apjoma 
jāsadala par labu minētajām dalībvalstīm 
un jāizmanto, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei. 
Sadalot minētos 10 %, jāņem vērā 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2005. gadā 
un dalībvalstu ekonomiskās izaugsmes 
izredzes, un lielāks daudzums kvotu 
jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Jāņem vērā arī dažu 
Eiropas reģionu ģeogrāfiskās īpašības un 
nelabvēlīgais stāvoklis, piemēram, 
atrašanās nomaļos vai kalnainos 
apgabalos, kā arī uz salām. Dalībvalstis, 
kuru vidējie ienākumi uz vienu iedzīvotāju 
par vairāk 20 % pārsniedz Kopienas vidējo 
rādītāju, piedalās šādā sadalē, izņemot 
gadījumus, kad visas paketes kopējās 
izmaksas, kas aplēstas dokumentā 
SEC(2008)85, pārsniedz 0,7% no IKP. 

Or. el
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Grozījums Nr. 71
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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zināmus konkrētus valsts pasākumus.
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko 
var veikt atbilstīgi Līguma 87. un 
88. panta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi 100% no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Turklāt izsoļu 
ieņēmumi jāizmanto Kopienas sistēmas 
pārvaldības administratīvo izdevumu 
segšanai. 
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nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds 
paziņojums neatbrīvo dalībvalstis no 
Līguma 88. panta 3. punktā noteiktā 
pienākuma darīt zināmus konkrētus valsts 
pasākumus. Direktīva neskar jebkādu 
tādu turpmāku valsts atbalsta procedūru 
rezultātus, ko var veikt atbilstīgi Līguma 
87. un 88. panta noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai ES varētu ieguldīt vairāk līdzekļu enerģētikas tehnoloģijās un CO2 emisiju 
samazināšanā, kas ir būtiski, sagatavojot pasākumus laikā līdz 2050. gadam paredzētās 
samazināšanas sasniegšanai. Kopienas līmenī izmantojot 100 % visus ieņēmumus, pētniecība 
Eiropā būs pienācīgi organizēta, salīdzinot ar pētniecību Amerikas Savienotajās Valstīs un jo 
īpaši Japānā.

Grozījums Nr. 73
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 

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

enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas un citu 
pamatpreču cenu pieaugums 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, ieguldījumi jaunattīstības 
valstīs, lai turpinātu samazināt emisijas 
un veidotu tādu ekonomiku, kura balstās 
uz zemu emisiju līmeni, pasākumi, lai 
stiprinātu Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju un stiprinātu uzņēmumu 
ierosmes apkarot klimata pārmaiņas, 
uzsverot energoefektivitātes nozīmi un 
palielinot finansējumu atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, pētniecībai un attīstībai 
zema emisijas līmeņa tehnoloģiju jomā, 
tehniskās infrastruktūras uzlabošanai un 
pasākumiem, lai samazinātu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas ietekmi uz 
reģioniem, kuros ir lielas ģeogrāfiskas un 
demogrāfiskas problēmas, vienlaikus 
veicot papildus pasākumus, lai izstrādātu 
ilgtspējīgu enerģētikas politiku.

Or. el

Grozījums Nr. 74
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 

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

lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem. Lai novērstu mežu izciršanu 
un sekmētu ilgtspējīgus mežsaimniecības 
projektus un pasākumus, ar ieņēmumiem 
no kvotu izsoles jāpapildina efektīvi tirgus 
instrumenti, piemēram, tādi, kas iekārtu 
operatoriem ES emisiju tirdzniecības 
sistēmā ļauj izmantot mežsaimniecības 
pasākumos iegūtus oglekļa dioksīda 
kredītus.
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Or. en

Pamatojums

Tirgus instrumenti, piemēram, mežsaimniecības pasākumos iegūti oglekļa dioksīda kredīti ir 
visefektīvākais veids, kā rosināt nepieciešamos stimulus un ieguldījumus jaunattīstības valstīs, 
lai cīnītos ar mežu izciršanu un iesaistītu tās ilgtspējīgos meža atjaunošanas un apmežošanas 
projektos un pasākumos.

Grozījums Nr. 75
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 

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

un demogrāfiskiem apgrūtinājumiem, 
sniedzot tām papildu līdzekļus ilgtspējīgas 
enerģētikas politikas attīstīšanai. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 
plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Sadalot ieņēmumus no izsolēm, jāņem vērā Kopienas uzdevums veicināt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju.

Grozījums Nr. 76
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 

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

attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, pasākumi 
mežu izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 
plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Lai veicinātu 
jauninājumus, dalībvalstīm vismaz 50 % 
no izsoļu ieņēmumiem jānodod iesaistīto 
uzņēmumu rīcībā, lai tos varētu ieguldīt 
videi draudzīgās tehnoloģijās, tostarp 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanā un ģeoloģiskā uzglabāšanā. 
Jāietver noteikumi par izsolēs iegūto 
līdzekļu izmantošanas uzraudzību. Šāds 
paziņojums neatbrīvo dalībvalstis no 
Līguma 88. panta 3. punktā noteiktā 
pienākuma darīt zināmus konkrētus valsts 
pasākumus. Direktīva neskar jebkādu tādu 
turpmāku valsts atbalsta procedūru 
rezultātus, ko var veikt atbilstīgi Līguma 
87. un 88. panta noteikumiem.

Or. nl

Pamatojums

Vismaz pusei no izsoļu ieņēmumiem jānonāk iesaistīto uzņēmumu rīcībā, ja vien šie līdzekļi 
tiek ieguldīti videi draudzīgās tehnoloģijās, tostarp saistībā ar oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu.
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Grozījums Nr. 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi kvotu izsoļu ieņēmumus izmantot 
šādiem mērķiem: siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju samazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmei, 
finansējums pētniecībai un attīstībai 
emisiju samazināšanas un pielāgošanās 
jomā, atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija —, centieni izpildīt 
ES apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, pasākumi 
mežu izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Vismaz 
50 % no ieņēmumiem jāizmanto, lai 
atbalstītu nepieciešamos centienus 
klimata jomā jaunattīstības valstīs. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.
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atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izsoles process būs līdz šim lielākā pasaules mēroga pastāvīgā izsole. Ir ļoti svarīgi, lai visu 
laiku tiktu nodrošināts likvīds kvotu tirgus, lai netiktu pieļauti nekādi tirgus traucējumi. Tāpēc 
ir vajadzīgs pārejas posms, lai varētu nodrošināt sakārtotu pāreju no elektroenerģijas tirgus 
uz pilna apjoma izsoli un mazināt negatīvo ietekmi uz ražošanas jaudām un elektroenerģijas 
cenām, un tādējādi izvairītos no enerģijas cenu izraisītiem Eiropas iekšējā tirgus 
satricinājumiem, kas ietekmētu valstu rūpniecību.
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Grozījums Nr. 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Emisiju tirdzniecība ir instruments, 
kam jāpalīdz sasniegt CO2 samazināšanas 
mērķi ar minimālām izmaksām. Emisijas 
kvotu piešķiršana bez maksas, 
pamatojoties uz standartiem un patieso 
ražošanas apjomu, rada nepieciešamo 
stimulu efektivitātes uzlabošanai. Gan 
sistēmā iesaistītajām iekārtām, gan netieši 
patērētājiem tādējādi ir iespējams 
samazināt ES ETS izmaksas līdz līmenim, 
kāds nepieciešams CO2 emisiju 
samazināšanai līdz paredzētajam mērķim. 
CO2 emisijas, kuras ir atļautas saskaņā ar 
noteikto maksimālo robežu, šobrīd
Kopienai izmaksas nerada, taču tās 
radīsies nākotnē, jo uz tām attieksies 
turpmākais stingrākais samazinājuma 
mērķis. Šāds ierobežojums nekādā 
gadījumā neapdraud klimata pārmaiņu 
politikas mērķus. CO2 emisijas 
samazinājuma mērķa sasniegšana ir 
jānodrošina, standartus nosakot pareizi. 
Paredzētā iespēja turpmākajos gados 
standartus samazināt dod pārliecību par 
iespēju patiešām sasniegt kopējā 
samazinājuma mērķi. Tāpēc no 2013. gada 
visās nozarēs un visam laika posmam 
visas kvotas jāpiešķir bez maksas, 
pamatojoties uz standartiem un patieso 
ražošanas apjomu.

Or. en

Pamatojums

Izsoles nav labākais veids, kā izveidot izdevīgu un efektīvu emisiju tirdzniecības sistēmu, kura 
patiesi palīdzētu sasniegt emisiju samazināšanas mērķus ar iespējami nelielām izmaksām. 
Labāka ir kvotu piešķiršana, pamatojoties uz standartiem un patieso ražošanas apjomu, jo tā 
nodrošina ekoloģisko efektivitāti par minimālām izmaksām, kā to apliecina arī nesenais 
IFIEC uzdevumā veiktais ECOFYS pētījums.
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Grozījums Nr. 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tāpēc no 2013. gada visās nozarēs
visas kvotas izsolīs, papildus ieviešot arī 
kvotu importa prasību (AIR), un citstarp 
ievērojot to, ka nozaru dalībnieki var 
augstākas CO2 izmaksas iekļaut ražojuma 
cenā gadījumā, ja kavējas visaptveroša 
starptautiskā līguma noslēgšana attiecībā 
uz laikposmu pēc 2012. gada.

Or. en

Pamatojums

Ar oglekļa dioksīda emisiju saistītās izmaksas ir pilnībā jāiekļauj izstrādājuma cenā, lai 
virzītu tirgu uz klimatam draudzīgāku patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana nozīmētu izjaukt 
tirgus mehānismu darbību, savukārt visu kvotu izsole pasargātu no lielas birokrātijas un 
nāktu par labu tiem, kuru sniegums ir vislabākais. Ar ārvalstu kvotu importa prasību ir 
jānovērš oglekļa emisiju pārvirze un negodīgas konkurences draudi Eiropas uzņēmumiem no 
tām valstīm, kuras nav pievienojušās visaptverošam starptautiskam nolīgumam par klimata 
pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 81
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi salīdzinājumā ar citiem 
siltumenerģijas ražotājiem, uz kuriem ES 
ETS neattiecas, bezmaksas kvotas piešķir 
siltumenerģijai, kuru ražo, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), un kas 
paredzēta ekonomiski pamatotām siltuma 
vajadzībām, kā arī siltumenerģijai, ko 
piegādā tādai efektīvai komunālajai 
apkurei, kas atbilst pamatnostādnēm par 
valsts atbalstu vides aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Siltumenerģijas tirgū valda liela konkurence, un emisiju tirdzniecības sistēma neattiecas uz šī 
tirgus lielāko daļu, ko veido ar fosilo kurināmo darbināmi individuālie apkures katli. 
Komunālo apkures iekārtu izmaksas tāpēc nevar pārnest uz patērētājiem, kaut arī šīs iekārtas 
ir visefektīvākās attiecībā uz oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu. Lai izvairītos no emisiju 
pieauguma tajā siltumenerģijas tirgus daļā, uz kuru neattiecas emisiju tirdzniecības sistēma, 
uz šīm iekārtām jāattiecina tās pašas prasības, kādas attiecināmas uz rūpniecību tajos tirgos, 
uz kuriem iespējama oglekļa emisiju pārvirze.
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Grozījums Nr. 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod.

Or. en

Pamatojums

Uz siltumenerģijas ražošanu „nejauši” nedrīkst attiecināt tos pašus noteikumus, ko uz 
elektroenerģijas ražošanu. Tas rada pretrunas un konkurences izkropļojumus.

Grozījums Nr. 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Rūpniecības vajadzībām piegādātās 
siltumenerģijas ražošanai jāpiešķir 
bezmaksas kvotas proporcionāli 
bezmaksas kvotām, kādas piešķirtas 
attiecīgajai rūpniecības nozarei, turklāt 
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neatkarīgi no tā, vai šī siltumenerģija 
saražota koģenerācijas vai arī cita veida 
iekārtās. Siltumenerģijai, ko piegādā tādai 
komunālajai apkurei, kas atbilst 
pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai, jāpiešķir bezmaksas kvotas, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
salīdzinājumā ar citiem siltumenerģijas 
ražotājiem, uz kuriem ES ETS neattiecas, 
turklāt neatkarīgi no tā, vai šī 
siltumenerģija saražota koģenerācijas vai 
arī cita veida iekārtās.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem attiecībā uz siltumenerģijas ražošanu jābūt precīziem un skaidriem. Teksta 
formulējums nepieļaus diskriminācijas iespēju starp „ārēju” koģenerācijas procesu un 
siltumenerģijas „iekšēju” ražošanu rūpniecības nozarēs.

Komunālā apkure ir svarīgs veids, kā samazināt emisijas, taču tās galvenais konkurents ir ar 
fosilo kurināmo darbināmi individuālie apkures katli, uz kuriem ES ETS neattiecas. Lai 
nepieļautu nesaprātīgus ekonomiskus stimulus, kas palielinātu emisijas, komunālās apkures 
iekārtām jābūt iespējai saņemt bezmaksas kvotas.

Grozījums Nr. 84
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar oglekļa dioksīda emisiju saistītās izmaksas ir pilnībā jāiekļauj izstrādājuma cenā, lai 
virzītu tirgu uz klimatam draudzīgāku patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana nozīmētu izjaukt 
tirgus mehānismu darbību, savukārt visu kvotu izsole pasargātu no lielas birokrātijas un 
nāktu par labu tiem, kuru sniegums ir vislabākais. Ar ārvalstu kvotu importa prasību ir 
jānovērš oglekļa emisiju pārvirze un negodīgas konkurences draudi Eiropas uzņēmumiem no 
tām valstīm, kuras nav pievienojušās visaptverošam starptautiskam nolīgumam par klimata 
pārmaiņām.

Grozījums Nr. 86
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

sistēmas aptvertajiem sektoriem, gadījumā 
ja nebūs stājies spēkā ratificēts 
starptautisks nolīgums, ir jāparedz pārejas 
kārtība, proti, piešķirtās bezmaksas kvotas 
veidotu 100 % no daudzuma, kas atbilst 
Kopienas emisiju procentuālajam apjomam 
2005.–2007. gadā, ko šīs iekārtas 
emitējušas, proporcionāli Kopienas 
ikgadējo emisiju kvotu kopapjomam.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikums ir paredzēts, lai samazinātu izsoļu iespējami negatīvo ietekmi 
situācijā, kad nav stājies spēkā starptautisks nolīgums, taču tajā netiek visaptveroši risināts 
jautājums par negatīvajām ekonomiskajām sekām, kādas var rasties, ja nozīmīgs starptautisks 
nolīgums neradīs līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp uzņēmumiem konkurējošās valstīs.

Grozījums Nr. 87
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Izsoles process būs līdz šim lielākā pasaules mēroga pastāvīgā izsole. Ir ļoti svarīgi, lai visu 
laiku tiktu nodrošināts likvīds kvotu tirgus, lai netiktu pieļauti nekādi tirgus traucējumi. Tāpēc 
ir vajadzīgs pārejas posms, lai varētu nodrošināt sakārtotu pāreju no elektroenerģijas tirgus 
uz pilna apjoma izsoli un mazināt negatīvo ietekmi uz ražošanas jaudām un elektroenerģijas 
cenām, un tādējādi izvairītos no enerģijas cenu izraisītiem Eiropas iekšējā tirgus 
satricinājumiem, kas ietekmētu valstu rūpniecību.

Grozījums Nr. 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots



AM\728287LV.doc 43/90 PE407.871v01-00

LV

Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā nodod izsolē.

Or. en

Pamatojums

Ar oglekļa dioksīda emisiju saistītās izmaksas ir pilnībā jāiekļauj izstrādājuma cenā, lai 
virzītu tirgu uz klimatam draudzīgāku patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana nozīmētu izjaukt 
tirgus mehānismu darbību, savukārt visu kvotu izsole pasargātu no lielas birokrātijas un 
nāktu par labu tiem, kuru sniegums ir vislabākais. Ar ārvalstu kvotu importa prasību ir 
jānovērš oglekļa emisiju pārvirze un negodīgas konkurences draudi Eiropas uzņēmumiem no 
tām valstīm, kuras nav pievienojušās visaptverošam starptautiskam nolīgumam par klimata 
pārmaiņām.

Grozījums Nr. 89
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka 
pagaidu bezmaksas kvotas iekārtām 
piešķir, ievērojot saskaņotus Kopienas 
noteikumus („salīdzinošus novērtējumus”).
Šos noteikumus izstrādā, ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanu un uzglabāšanu. Šādi noteikumi 
nedrīkst radīt stimulu emisiju 
palielināšanai, un tiem jānodrošina, ka 
aizvien lielāka daļa šo kvotu tiek izsolīta. 
Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat noteikumi 
nedrīkst radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus piemēro jaunām iekārtām, kas 

(18) Ja nav stājies spēkā starptautisks 
nolīgums, kurā paredzēta vienlīdzīga 
attieksme pret visām iesaistītajām 
nozarēm, jāparedz, ka bezmaksas kvotas 
iekārtām piešķir, ievērojot saskaņotus 
Kopienas noteikumus, kurus dēvē par 
standartiem. Šos standartus izstrādā katrai 
nozarei, uz kuru attiecas ES ETS. Tos 
izstrādā, pamatojoties uz labākajām 
tehnoloģijām siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju un energoefektivitātes jomā,
uz iespējām, tostarp tehniskajām iespējām 
emisiju samazināšanā un tirgū 
pieejamajām tehnoloģijām, kā arī ņemot 
vērā aizstājējus, alternatīvus ražošanas 
procesus, biomasas izmantošanu, 
atjaunojamos enerģijas avotus, 
koģenerāciju un siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu uztveršanu un uzglabāšanu 
Lai nodrošinātu, ka katram operatoram 
savā nozarē ir stimuls censties sasniegt 
vislabākos rādītājus, bezmaksas kvotas 
atsevišķām iekārtām piešķir tādā līmenī, 
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veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

kas nepārsniedz attiecīgā standarta 
norādīto. Kopumā bezmaksas kvotu 
piešķiršanas noteikumi nedrīkst radīt 
stimulu emisiju palielināšanai, un tiem 
jānodrošina, ka aizvien lielāka daļa šo 
kvotu tiek izsolīta. Piešķiramās kvotas 
nosaka pirms tirdzniecības perioda, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās. 
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā nodod izsolē. Komisija pirms 
standartu noteikšanas apspriežas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Referenta ierosinātais 8. grozījums visumā tiek atbalstīts. Ar šo grozījumu pievieno dažus 
papildu aspektus: 
– atsauci uz starptautisku nolīgumu ievada vietā;
– svarīgu kritēriju saistībā ar standartiem, kā to šobrīd nosaka spēkā esošās direktīvas 
III pielikuma 3. punkts;
– norādi, ka saskaņā ar šo punktu paredzēta kvotu bezmaksas piešķiršana.

Grozījums Nr. 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„salīdzinošus novērtējumus”). Šos 

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

attiecībā uz katru nozari, šos noteikumus 
izstrādā, ņemot vērā vislietderīgākās 
tehnoloģijas siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju un energoefektivitātes jomā, 
aizstājējus, vispārpiemērojamus 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un iespējas, tostarp tehniskās 
iespējas emisiju samazināšanā. Šādiem 
noteikumiem jārada stimuls konkrētu
emisiju samazināšanai. Piešķiramās kvotas 
nosaka pamatojoties uz standartiem, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro arī jaunām iekārtām, kas veic 
tādas pašas darbības kā esošās iekārtas, 
kurām piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. 
Lai novērstu konkurences kropļojumus 
iekšējā tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir 
par elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo, izmantojot 
dūmgāzes, kad to ražo saistībā ar 
rūpniecisku siltumenerģijas patēriņu vai 
arī kad to ražo no rūpniecības procesu 
atlikumiem, tostarp arī gadījumos, ja šo 
enerģiju ražo paša iekārtas operatora 
vajadzībām. Kvotas, kas rezervētas 
jaunajām iekārtām, 2020. gadā nodod 
izsolē.

Or. en

Pamatojums

CO2 no dūmgāzu izmantošanas ir nesaraujami saistīts ar iekārtām, kurās šīs gāzes rodas. 
Izsolīšana radītu šīm iekārtām netaisnu slogu un kavētu dūmgāzu efektīvu izmantošanu, kas 
palīdz taupīt resursus. 

Elektroenerģijas izsoles un iespējamā bezmaksas kvotu piešķiršana par siltumenerģija 
razošanu atbilstoši ierosinātajai sistēmai veicinātu dažādus piešķīrumus iekārtām, kuras ražo 
vienu un to pašu produktu, tādējādi radot nesaskaņotu sistēmu. Elektroenerģijas un 
siltumenerģijas ražošana saistībā ar rūpniecisku procesu tiek veikta šī paša rūpnieciskā 
procesa vajadzībām.
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Grozījums Nr. 91
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Šos noteikumus izstrādā, 
ņemot vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
un energoefektivitātes jomā. Šādi 
noteikumi nedrīkst radīt stimulu emisiju 
palielināšanai no neefektīvām iekārtām.

Or. en



AM\728287LV.doc 47/90 PE407.871v01-00

LV

Pamatojums

Par svarīgāko kvotu piešķiršanas mehānismu jākļūst standartiem, kuri balstās uz patieso 
produkcijas apjomu visās nozarēs. Tāpēc nav nepieciešami papildu noteikumi attiecībā uz 
jaunām iekārtām u.tml., un tos var svītrot. Kvotas, kas piešķirtas, pamatojoties uz standartiem 
un patieso produkcijas apjomu, rada izaugsmes iespēju efektīviem ražotājiem uz neefektīvo 
rēķina, kā arī sekmē klimata politikas vispārējo mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 92
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izsoles process būs līdz šim lielākā pasaules mēroga pastāvīgā izsole. Ir ļoti svarīgi, lai visu 
laiku tiktu nodrošināts likvīds kvotu tirgus, lai netiktu pieļauti nekādi tirgus traucējumi. Tāpēc 
ir vajadzīgs pārejas posms, lai varētu nodrošināt sakārtotu pāreju no elektroenerģijas tirgus 
uz pilna apjoma izsoli un mazināt negatīvo ietekmi uz ražošanas jaudām un elektroenerģijas 
cenām, un tādējādi izvairītos no enerģijas cenu izraisītiem Eiropas iekšējā tirgus 
satricinājumiem, kas ietekmētu valstu rūpniecību.

Grozījums Nr. 93
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Ja nav stājies spēkā starptautisks 
nolīgums, kurā paredzēta vienlīdzīga 
attieksme pret visām iesaistītajām 
nozarēm, jāparedz, ka bezmaksas kvotas 
iekārtām piešķir, ievērojot saskaņotus 
Kopienas noteikumus („standartus”), lai 
mazinātu konkurences kropļojumus 
Kopienā. Neskarot kritērijus attiecībā uz 
katru nozari, šos noteikumus izstrādā, 
ņemot vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
un energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
vispārpiemērojamus alternatīvus ražošanas 
procesus, biomasas izmantošanu, 
atjaunojamos enerģijas avotus un iespējas, 
tostarp tehniskās iespējas emisiju 
samazināšanā. Šādiem noteikumiem
jārada stimuls konkrētu emisiju 
samazināšanai. Piešķiramās kvotas nosaka 
pamatojoties uz standartiem, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 



AM\728287LV.doc 49/90 PE407.871v01-00

LV

kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

piemēro arī jaunām iekārtām, kas veic 
tādas pašas darbības kā esošās iekārtas, 
kurām piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. 
Lai novērstu konkurences kropļojumus 
iekšējā tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir 
par elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās. Kvotas, kas rezervētas jaunajām 
iekārtām, 2020. gadā nodod izsolē. 
Izstrādājot principus par kritēriju 
noteikšanu dažādās nozarēs, Komisijai ir 
jāapspriežas ar attiecīgo nozaru 
pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka vārds „pagaidu” attiecas uz starptautisku nolīgumu, kurš rada vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus (lai izvairītos no emisiju pārvirzes). Ar šo grozījumu tiek uzsvērta 
standartu izmantošana un to svarīgais raksturs.

Grozījums Nr. 94
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„salīdzinošus novērtējumus”). Šos 
noteikumus izstrādā, ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu uztveršanu un uzglabāšanu. Šādi
noteikumi nedrīkst radīt stimulu emisiju 
palielināšanai, un tiem jānodrošina, ka 
aizvien lielāka daļa šo kvotu tiek izsolīta.

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Neskarot kritērijus 
attiecībā uz katru nozari, šos noteikumus 
izstrādā, ņemot vērā vislietderīgākās 
tehnoloģijas siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju un energoefektivitātes jomā, 
aizstājējus, vispārpiemērojamus 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un iespējas, tostarp tehniskās 
iespējas emisiju samazināšanā. Šādiem
noteikumiem jārada stimuls konkrētu
emisiju samazināšanai. Piešķiramās 
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Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat noteikumi 
nedrīkst radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus piemēro jaunām iekārtām, kas 
veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

kvotas nosaka pamatojoties uz 
standartiem, lai nodrošinātu netraucētu 
tirgus darbību. Tāpat noteikumi nedrīkst 
radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus piemēro arī jaunām iekārtām, 
kas veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās, izņemot 
gadījumus, kad elektroenerģiju ražo, 
izmantojot rūpnieciskās ražošanas 
procesā radušās dūmgāzes. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē. Izstrādājot principus par 
kritēriju noteikšanu dažādās nozarēs, 
Komisijai ir jāapspriežas ar attiecīgo 
nozaru sociālajiem partneriem.

Or. en

Pamatojums

Dūmgāzes, kas rodas ražošanas procesā, ir jāizmanto nekavējoties. Lai nodrošinātu šī 
procesa iespējami lielu efektivitāti, dūmgāzu izmantošanā jāļauj rīkoties maksimāli elastīgi. 
Ražošanas procesā radušos dūmgāzu izmantošana elektroenerģijas ieguvei palīdz taupīt 
resursus un samazināt CO2 emisijas. Izsolīšanu nedrīkst attiecināt uz elektroenerģiju, kas 
saražota šādos īpašos apstākļos.

Grozījums Nr. 95
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„salīdzinošus novērtējumus”). Šos 

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

Šiem noteikumiem skaidri jānosaka 
nozares standartu noteikšanas process, 
pienācīgi ņemot vērā vislietderīgākās 
tehnoloģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
un energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcefekta gāzu uztveršanu 
un uzglabāšanu. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu emisiju palielināšanai. 
Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat noteikumi 
nedrīkst radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus jāpiemēro arī jaunām 
iekārtām, kas veic tādas pašas darbības kā 
esošās iekārtas, kurām piešķir pagaidu 
bezmaksas kvotas. Lai novērstu 
konkurences kropļojumus iekšējā tirgū, 
bezmaksas kvotas nepiešķir par
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās. 
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā nodod izsolē. Izstrādājot 
principus par standartu noteikšanu 
dažādās nozarēs, Komisijai ir jāapspriežas 
ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Par standartu noteikšanas principiem ir jāapspriežas ar attiecīgajām nozarēm, un tiem ir 
jābūt atbilstošiem nozares pašreizējām emisijām un tehniskajām iespējām samazināt emisijas.

Grozījums Nr. 96
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 

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

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikums ir paredzēts, lai samazinātu izsoļu iespējami negatīvo ietekmi 
situācijā, kad nav stājies spēkā starptautisks nolīgums, taču tajā netiek visaptveroši risināts 
jautājums par negatīvajām ekonomiskajām sekām, kādas var rasties, ja nozīmīgs starptautisks 
nolīgums neradīs līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp uzņēmumiem konkurējošās valstīs.
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Grozījums Nr. 97
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„salīdzinošus novērtējumus”). Neskarot 
kritērijus attiecībā uz katru nozari, šos
noteikumus izstrādā, ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
vispārpiemērojamus alternatīvus ražošanas 
procesus, biomasas izmantošanu, 
atjaunojamos enerģijas avotus un iespējas, 
tostarp tehniskās iespējas samazināt 
emisijas. Šādiem noteikumiem jārada 
stimuls konkrētu emisiju samazināšanai.
Piešķiramās kvotas nosaka, pamatojoties 
uz standartiem, lai nodrošinātu netraucētu 
tirgus darbību. Tāpat noteikumi nedrīkst 
radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus jāpiemēro arī jaunām 
iekārtām, kas veic tādas pašas darbības kā 
esošās iekārtas, kurām piešķir pagaidu 
bezmaksas kvotas. Lai novērstu 
konkurences kropļojumus iekšējā tirgū, 
bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās,
izņemot gadījumus, kad elektroenerģiju 
ražo, izmantojot rūpnieciskās ražošanas 
procesā radušās dūmgāzes. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

Or. en
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Pamatojums

Dūmgāzes, kas rodas ražošanas procesā, ir jāizmanto nekavējoties. Lai nodrošinātu šī 
procesa iespējami lielu efektivitāti, dūmgāzu izmantošanā jāļauj rīkoties maksimāli elastīgi. 
Ražošanas procesā radušos dūmgāzu izmantošana elektroenerģijas ieguvei palīdz taupīt 
resursus un samazināt CO2 emisijas. Izsolīšanu nedrīkst attiecināt uz elektroenerģiju, kas 
saražota šādos īpašos apstākļos.

Grozījums Nr. 98
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašlaik tiek pētītas iespējas izmantot ūdeņradi stacionāri (decentralizēta elektroenerģijas 
ražošana) un nestacionāri visā ES kā tīro energonesēju, ko iesaka politisko lēmumu 
pieņēmēji. Tā izmantošanu būtiski pamato vides apsvērumi, kas uzrāda pielīdzināmus vai pat 
labākus CO2 dzīves cikla emisiju novērtējumus salīdzinājumā ar citām degvielām.

Grozījums Nr. 99
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE407.871v01-00 56/90 AM\728287LV.doc

LV

kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas attīstīšana ir pasludināta par ES mērķi. Līdztekus 
citām šeit minētajām tehnoloģijām ar kvotu noteikumu palīdzību jānodrošina, lai emisiju 
tirdzniecība veicinātu tādu tehnoloģiju attīstīšanu, kurām ir lielāks potenciāls CO2
mazināšanā, it īpaši koģenerācijai. Grozījums nodrošina saskaņotību ar citiem šā 
priekšlikumā noteikumiem, kuri attiecas uz koģenerāciju.

Grozījums Nr. 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„salīdzinošus novērtējumus”). Šos 
noteikumus izstrādā, ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanu un uzglabāšanu. Šādi noteikumi 
nedrīkst radīt stimulu emisiju 
palielināšanai, un tiem jānodrošina, ka 
aizvien lielāka daļa šo kvotu tiek izsolīta. 
Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat noteikumi 
nedrīkst radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 

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

elektroapgādes, rūpnieciskās 
siltumapgādes un gāzes tirgū. Šos 
noteikumus piemēro jaunām iekārtām, kas 
veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāiekļauj visas sistēmas. 

Grozījums Nr. 101
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Katrā ziņā augsti efektīvai siltuma 
un elektroenerģijas koģenerācijai kā 
vienam no klimata pārmaiņu politikas 
stūrakmeņiem ir jāpiešķir īpašs atbalsts, 
izmantojot šajā direktīvā paredzētos 
mehānismus.

Or. en

Pamatojums

Koģenerācija potenciāli var sniegt ievērojamu ieguldījumu CO2 samazināšanas mērķa 
sasniegšanā. Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā šis potenciāls ir jāņem vērā un pienācīgi 
jāatbalsta.
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Grozījums Nr. 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju radītāji 
nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju pieaugumu trešās valstīs, jo 
tajās rūpniecībai netiktu piemēroti 
līdzvērtīgi oglekļa emisiju ierobežojumi 
(CO2 emisiju pārvirze); tajā pašā laikā 
dažas energoietilpīgas nozares un 
apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Kamēr 
netiks noslēgts starptautisks nolīgums par 
klimata pārmaiņām, kā rezultātā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas valstīs, kur 
notiek kritiska apjoma ražošana nozarē, 
uz ko attiecas ES ETS, un kas nesaņem 
ES piešķirtajām kvotām pielīdzināmas 
bezmaksas kvotas, pastāvēs vajadzība 
novērst siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ārpus Kopienas un Kopienas pasākumu 
vājināšanu CO2 emisiju pārvirzes 
rezultātā. Šajā sakarā jāpieņem noteikumi 
attiecībā uz preču importu, kas pretējā 
gadījumā vājinātu šos pasākumus. Šādu 
noteikumu ietekmei jābūt neitrālai. Lai 
sagatavotos šādai iespējai, kas varētu 
mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti, attiecībā uz energoietilpīgu 
preču ievešanu Kopienā ir jānosaka 
efektīva oglekļa izlīdzināšana, izmantojot 
kvotu importa prasību. Šo nozaru un 
apakšnozaru definīciju un vajadzīgos 



AM\728287LV.doc 59/90 PE407.871v01-00

LV

pasākumus pārskatīs, lai nodrošinātu, ka 
tiek veikti vajadzīgie pasākumi, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. Šajos 
noteikumos preču importētājiem 
jāpiemēro analoģiskas prasības tām 
prasībām, kādas piemēro tām iekārtām 
Eiropas Savienībā, kas nesaņem 
bezmaksas kvotas un ko ievērojami 
apdraud CO2 emisiju oglekļa pārvirze vai 
starptautiska konkurence ar trešām 
valstīm, uz kurām neattiecas saistoši un 
pārbaudāmi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
mazināšanas pasākumi klimata politikas 
starptautiskajā sistēmā pēc 2012. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pārvirzi saistīto risku, Kopiena izmantos 
arī principu par bezmaksas kvotu 
piešķiršanu, pamatojoties uz salīdzinošo 
novērtējumu.

Or. de

Pamatojums

Here, too, the benchmarking approach on the basis of the best available technology is the 
most efficient and cheapest solution.

Grozījums Nr. 104
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
radītāji nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju pieaugumu 
trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai netiktu 

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

līdzvērtīgi oglekļa emisiju ierobežojumi 
(CO2 emisiju pārvirze); tajā pašā laikā 
ražojošās nozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi un konkurētspējas zaudējumu
saistīto risku, Kopiena piešķirs bezmaksas 
kvotas līdz 100 % apmērā iekārtām, uz 
kurām attiecas Kopienas sistēma un 
kurām elektroenerģijas ražošana nav 
primāra. Kas attiecas uz tādām ražojošām
nozarēm, kurās var pienācīgi pamatot, ka 
CO2 emisiju pārvirzi citādi novērst nav 
iespējams, kurās elektroenerģijas izmaksas 
veido lielu daļu no ražošanas izmaksām un 
kurās elektroenerģijas ražošana noris 
efektīvi, īstenojot pasākumus, var ņemt 
vērā elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikums ir paredzēts, lai samazinātu izsoļu iespējami negatīvo ietekmi 
situācijā, kad nav stājies spēkā starptautisks nolīgums, taču tajā netiek visaptveroši risināts 
jautājums par negatīvajām ekonomiskajām sekām, kādas var rasties, ja nozīmīgs starptautisks 
nolīgums neradīs līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp uzņēmumiem konkurējošās valstīs.

Grozījums Nr. 105
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
radītāji nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju pieaugumu 
trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai netiktu 
piemēroti līdzvērtīgi oglekļa emisiju 
ierobežojumi (CO2 emisiju pārvirze); tajā 
pašā laikā dažas energoietilpīgas nozares 
un apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena piešķirs 
bezmaksas kvotas pat līdz 100 % apmērā 
nozarēm un apakšnozarēm, kas atbilst 
attiecīgiem kritērijiem, ņemot vērā CO2
emisiju pārvirzes risku. Ņemot vērā risku 
zaudēt ievērojamu tirgus daļu tādām 
iekārtām ārpus Kopienas, kuras neveic 
pielīdzināmus pasākumus emisiju 
mazināšanai, šai direktīvai pielikumā 
jāpievieno CO2 emisiju pārvirzes 
apdraudēto energoietilpīgo rūpniecības 
nozaru saraksts. Kopiena turpinās piešķirt 
bezmaksas kvotas nozarēm un 
apakšnozarēm, kas atbilst attiecīgiem 
kritērijiem, kuri raksturo CO2 emisiju 
pārvirzes risku. Šo nozaru un apakšnozaru 
definīciju un vajadzīgos pasākumus 
pārskatīs, lai nodrošinātu, ka tiek veikti 
vajadzīgie pasākumi, un nepieļautu 
pārmērīgu kompensāciju. Kas attiecas uz 
tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
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elektroenerģiju.

Or. en

Pamatojums

CO2 emisiju pārvirzes apdraudēto nozaru saraksta iekļaušana sniegs skaidrību un juridisko 
noteiktību. Ja CO2 emisiju pārvirzes risks ir konstatēts, piešķiršana jābalsta uz 
salīdzinošajiem kritērijiem, turklāt līdz 100 % no kvotām, kas noteiktas pēc šiem kritērijiem, 
jābūt bezmaksas, atkarībā no pārvirzes riska.

Grozījums Nr. 106
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

apdraudēto energoietilpīgo rūpniecības 
nozaru saraksts. Kopiena turpinās piešķirt 
tikai bezmaksas kvotas nozarēm un 
apakšnozarēm, kas atbilst attiecīgiem 
kritērijiem, kuri raksturo CO2 emisiju 
pārvirzes risku. Šo nozaru un apakšnozaru 
definīciju un vajadzīgos pasākumus 
pārskatīs, lai nodrošinātu, ka tiek veikti 
vajadzīgie pasākumi, un nepieļautu 
pārmērīgu kompensāciju. Kas attiecas uz 
tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģiju.

Or. en

Pamatojums

CO2 emisiju pārvirzes apdraudēto nozaru saraksta iekļaušana sniegs skaidrību un juridisko 
noteiktību. Ja CO2 emisiju pārvirzes risks ir konstatēts, piešķiršana jābalsta uz 
salīdzinošajiem kritērijiem, turklāt 100 % no kvotām, kas noteiktas pēc šiem kritērijiem, jābūt 
bezmaksas.

Grozījums Nr. 107
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 

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

radītāji nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju pieaugumu 
trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai netiktu 
piemēroti līdzvērtīgi oglekļa emisiju 
ierobežojumi (CO2 emisiju pārvirze); tajā 
pašā laikā Kopienā ekonomiski 
neizdevīgās pozīcijās varētu nokļūt dažas 
energoietilpīgas starptautiskajā tirgū 
konkurējošas nozares, apakšnozares un 
iekārtu daļas, tostarp tādas, kas piegādā 
siltumu vai rūpnieciskās gāzes un kam 
īpašnieki un/vai operatori ir trešās puses. 
Tas varētu mazināt ieguvumus no 
Kopienas pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena piešķirs 
bezmaksas kvotas pat līdz 100 % apmērā 
nozarēm un apakšnozarēm, kas atbilst 
attiecīgiem kritērijiem. Šo nozaru un 
apakšnozaru definīciju un vajadzīgos 
pasākumus pārskatīs, lai nodrošinātu, ka 
tiek veikti vajadzīgie pasākumi, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. Kas 
attiecas uz tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

Or. en

Pamatojums

Jānovērš jebkādi iekšējā tirgus izkropļojumi, ko izraisa kvotu piešķiršana un kā rezultātā 
ražošana no nozarēm, kas specializējas rūpniecisko gāzu ražošanā, pārvietotos uz šo gāzu 
patērētājiem, un kā rezultātā palielinātos CO2 emisijas. Ir jāapliecina, ka ES ETS mērķis ir 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un ka rūpniecisko gāzu energoefektīvās ģenerēšanas 
pašreizējo metožu pārtraukšanai var būt ļoti nevēlama ietekme. 
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Grozījums Nr. 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu, jāiesniedz ziņojums, kam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus. Šajā 
sakarā Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada 30 jūnijam jānoskaidro, kuras 
energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze. 
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, 
par kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, 
vai arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas 
prasības kā iekārtām ES, piemēram, 
varētu paredzēt kvotu nodošanu. Visiem 
pasākumiem jāatbilst UNFCCC 
principiem, īpaši principam par kopīgiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem un 
iespējām, ievērojot īpašo stāvokli 
vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

(20) Lai nodrošinātu Eiropas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas efektivitāti un 
nepieļautu, ka Eiropas ierobežojumi 
veicina ražošanas pārvietošanu uz 
valstīm, kurās ir mazāk stingri vides 
ierobežojumi (tādējādi neļaujot samazināt 
globālās emisijas), energoietilpīgās 
nozarēs un apakšnozarēs, ko ietekmē 
starptautiskā konkurence, ir jāievieš 
efektīva sistēma, kas ļautu Kopienas 
iekārtām strādāt tādos pašos apstākļos kā 
trešo valstu iekārtām, citstarp 
importētājiem izvirzot prasības, kas 
pielīdzināmas ES iekārtām izvirzītajām 
prasībām, izmantojot obligātu kvotu 
nodošanu. Šis mehānisms ir paredzēts 
tikai izmantošanai pēc starptautiskā 
nolīguma un attiecībā uz tām valstīm, 
kuras — attīstīto valstu gadījumā — nav 
uzņēmušās saistības, kas pielīdzināmas 
ES saistībām attiecībā uz siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanu, vai — jauno 
tirgus ekonomikas valstu gadījumā — nav 
spējušas ieviest jaunus un piemērotus 
pasākumus, kas ir izmērāmi, ziņojami un 
pārbaudāmi saskaņā ar Bali konferencē 
pieņemto ceļvedi. Komisijai jāidentificē 
nozares, kurās iespējama CO2 emisiju 
pārvirze, izmantojot ļoti specifiskus 
kritērijus, lai nodrošinātu, ka CO2 emisiju 
pārvirzes risks ir pienācīgi novērtēts, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. 
Robežu pielāgošanas mehānismam jābūt 
pieskaņotam Kopienas starptautiskajām 
saistībām, it īpaši attiecībā uz PTO. 
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Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībai jāparāda valstīm, kuras nevēlas pievienoties starptautiskiem nolīgumiem, 
ka atteikšanās ratificēt šādus nolīgumus ietekmēs šo valstu produkcijas ievešanu Eiropā.

Grozījums Nr. 109
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2009. gada 
30. jūnijam jānoskaidro, kuras 
energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze. 
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. 
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principiem, īpaši principam par kopīgiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem un 
iespējām, ievērojot īpašo stāvokli 
vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma. 

Or. de

Pamatojums

CO2 emisiju pārvirzes risku minimizē salīdzinošo kritēriju modeļa ieviešana. Tomēr nav 
skaidrs, kāpēc attiecīgo nozaru noteikšanai jānotiek tikai 2010. gadā, jo tas tikai aizkavētu 
nepieciešamās investīcijas. Komisijai lēmuma pieņemšanai vajadzētu pietikt ar vienu gadu.

Grozījums Nr. 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisija ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna izvērtēs
stāvokli, apspriedīsies ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
iesniegs analītisku ziņojumu, kur novērtēs 
situāciju, īpaši pievēršoties 
energoietilpīgām nozarēm, kurās ir 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Šim ziņojumam jāpievieno attiecīgi 
priekšlikumi, kuros jāparedz bezmaksas 
kvotu proporcijas pielāgošana un kā 
papildpasākums efektīva oglekļa 
izlīdzināšanas sistēma, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus noteikumus attiecībā uz trešo 
valstu iekārtām un Kopienas iekārtām, 
kuras apdraud ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks. Izveidojot šādu sistēmu, 
importētājiem varētu izvirzīt ne mazāk 
labvēlīgas prasības kā iekārtām ES, 
piemēram, varētu paredzēt kvotu 
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vai arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

nodošanu, kā arī pievērsties eksportam.
Visiem pasākumiem jāatbilst UNFCCC 
principiem, īpaši principam par kopīgiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem un 
iespējām, ievērojot īpašo stāvokli vismazāk 
attīstītajās valstīs. Tāpat pasākumiem 
jāatbilst Kopienas starptautiskajām 
saistībām, tostarp saistībām, kas izriet no 
PTO nolīguma.

Or. en

Pamatojums

Novērtēšana jāveic attiecībā uz visām nozarēm, bet īpaša uzmanība jāpievērš apdraudētām 
nozarēm. Skaidri jānorāda arī tas, ka oglekļa izlīdzināšanas sistēmas jāizmanto kā 
papildlīdzeklis primārajiem pasākumiem. Jābūt arī priekšlikumiem palielināto apgrūtinājumu 
risināšanai, piemēram, attiecībā uz palielinātajām izmaksām, ko izraisa augstās 
elektroenerģijas cenas.

Grozījums Nr. 111
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras 

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Izveidojot šādu 
sistēmu, importētājiem varētu izvirzīt ne 
mazāk labvēlīgas prasības kā iekārtām ES, 
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energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze.
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, 
par kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, 
vai arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks.
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

piemēram, varētu paredzēt kvotu 
nodošanu. Visiem pasākumiem jāatbilst 
UNFCCC principiem, īpaši principam par 
kopīgiem, tomēr atšķirīgiem pienākumiem 
un iespējām, ievērojot īpašo stāvokli 
vismazāk attīstītajās valstīs. Jāņem vērā 
arī jautājums par izejmateriālu piegādes 
drošību Eiropas Savienībā. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikums ir paredzēts, lai samazinātu izsoļu iespējami negatīvo ietekmi 
situācijā, kad nav stājies spēkā starptautisks nolīgums, taču tajā netiek visaptveroši risināts 
jautājums par negatīvajām ekonomiskajām sekām, kādas var rasties, ja nozīmīgs starptautisks 
nolīgums neradīs līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp uzņēmumiem konkurējošās valstīs.
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Grozījums Nr. 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras 
energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze. 
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
direktīvas pamattekstā jānorāda, kuras 
energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze. Ir 
būtiski paredzēt iespēju šo sarakstu 
papildināt, lai visas rūpniecības nozares 
un apakšnozares, uz kurām šis risks 
attiecas, varētu konstatēt vēlākais līdz 
2009. gada 30. jūnijam. Šo sarakstu 
varētu pēc tam pārskatīt vai papildināt, 
lai, izmantojot tos pašus kritērijus, ņemtu 
vērā globālās situācijas izmaiņu ietekmi. 
Komisijai, sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē 
grūtības vajadzīgo kvotu iegādes izmaksas 
iekļaut ražojuma cenā, nezaudējot būtisku 
tirgus daļu ārpuskopienas iekārtām, kas 
neveic līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
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stāvokli vismazākattīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma. 
Pielīdzināmajām saistībām, ko uzņēmušās 
attīstītās valstis, un jaunattīstības valstu, it 
īpaši ekonomiski visattīstītāko 
jaunattīstības valstu, ieguldījumam ir 
jābūt izmērāmam, pārbaudāmam un 
paziņojamam. Mērīšanas un 
pārbaudīšanas metodēm jābūt atzītām 
starptautiskā līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā starptautiskā nolīguma noslēgšana ir paredzēta 2009. gada decembrī, Kopienas 
noteikumus nevar atlikt līdz 2011. gadam. Lai nodrošinātu investīciju drošību, nepieciešams 
pēc iespējas ātrāk identificēt, kuras nozares apdraud CO2 emisiju pārvirzes risks. 

Ir jāparedz iespēja atjaunināt sarakstu, ņemot vērā ievērojamas izmaiņas globālā līmenī 
klimata pārmiņu jomā. Tomēr šādu atjaunināšanu nedrīkst uzsākt vienpusēji Eiropas līmenī, 
ja vien nenotiek ievērojami starptautiski notikumi.

Grozījums Nr. 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras energoietilpīgās 
nozares vai apakšnozares varētu skart CO2
emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras energoietilpīgās 
nozares vai apakšnozares varētu skart CO2
emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
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nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, 
par kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, 
vai arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks.
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu 
paredzēt kvotu nodošanu. Visiem 
pasākumiem jāatbilst UNFCCC 
principiem, īpaši principam par kopīgiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem un 
iespējām, ievērojot īpašo stāvokli vismazāk 
attīstītajās valstīs. Tāpat pasākumiem 
jāatbilst Kopienas starptautiskajām 
saistībām, tostarp saistībām, kas izriet no 
PTO nolīguma.

nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Kvotu importa prasībai 
jānosaka importētājiem ne mazāk 
labvēlīgas prasības kā iekārtām ES 
attiecībā uz kvotu nodošanu. Sistēmai
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazākattīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras energoietilpīgās 
nozares vai apakšnozares varētu skart CO2

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc šās 
direktīvas stāšanās spēkā jānoskaidro, 
kuras energoietilpīgās nozares vai 
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emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, 
par kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

apakšnozares varētu skart CO2 emisiju 
pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, 
vai ir iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas un netiešo CO2 ietekmi uz 
elektroenerģijas cenām iekļaut ražojuma 
cenā, nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgās nozares, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
par tiešajām un attiecīgām netiešajām 
emisijām saņems vairāk bezmaksas kvotu. 
Dažām nozarēm varētu ieviest reāli 
funkcionējošu oglekļa izlīdzināšanas 
sistēmu, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
noteikumus attiecībā uz trešo valstu 
iekārtām un Kopienas iekārtām, kuras 
apdraud ievērojams CO2 emisiju pārvirzes 
risks. Izveidojot šādu sistēmu, 
importētājiem varētu izvirzīt ne mazāk 
labvēlīgas prasības kā iekārtām ES, 
piemēram, varētu paredzēt kvotu 
nodošanu. Visiem pasākumiem jāatbilst 
UNFCCC principiem, īpaši principam par 
kopīgiem, tomēr atšķirīgiem pienākumiem 
un iespējām, ievērojot īpašo stāvokli 
vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. en

Pamatojums

Lai sagatavotu ražotnes turpmākai darbībai vai slēgšanai, ražotājiem pēc iespējas ātrāk ir 
vajadzīga skaidrība par to, kuras nozares un apakšnozares šīs saistības aptvers un kādi būs 
iespējamie pasākumi. Ja tiek risināts ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, pasākumos 
jāņem vērā gan tiešā, gan netiešā CO2 izmaksu ietekme. Oglekļa izlīdzināšanas sistēma nebūs 
piemērota visām nozarēm.
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Grozījums Nr. 115
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras energoietilpīgās 
nozares vai apakšnozares varētu skart CO2
emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras energoietilpīgās 
nozares vai apakšnozares varētu skart CO2
emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. 
Jāņem vērā arī jautājums par 
izejmateriālu piegādes nodrošināšanu 
Eiropas Savienībai. Veiktajiem
pasākumiem jāatbilst arī Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
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saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. de

Pamatojums

Piekļuve izejmateriāliem kļūst par arvien svarīgāku faktoru sekmīgai ekonomiskajai attīstībai, 
tāpēc tai ir milzīga stratēģiska nozīme. Ievērojamais izmaksu apgrūtinājums, ko emisiju kvotu 
izsoles radītu atsevišķām nozarēm, izraisītu vietējās ražošanas izbeigšanu un iepirkumus no 
trešām valstīm. Tas palielinātu arī atkarību no izejmateriāliem. Tas izraisītu arī ražošanas 
pārvietošanu uz tām trešām valstīm, kurām ir izejmateriāli.

Grozījums Nr. 116
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras energoietilpīgās 
nozares vai apakšnozares varētu skart CO2
emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
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Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. 
Jāņem vērā arī jautājums par 
izejmateriālu piegādes nodrošināšanu 
Eiropas Savienībai. Veiktajiem
pasākumiem jāatbilst arī Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. de

Pamatojums

Piekļuve izejmateriāliem kļūst par arvien svarīgāku faktoru sekmīgai ekonomiskajai attīstībai, 
tāpēc tai ir milzīga stratēģiska nozīme. Ievērojamais izmaksu apgrūtinājums, ko emisiju kvotu 
izsoles radītu atsevišķām nozarēm, izraisītu vietējās ražošanas izbeigšanu un iepirkumus no 
trešām valstīm. Tas palielinātu arī atkarību no izejmateriāliem. Tas izraisītu arī ražošanas 
pārvietošanu uz tām trešām valstīm, kurām ir izejmateriāli.

Grozījums Nr. 117
Philippe Busquin

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.

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no kvotu piešķiršanas izraisītiem iekšējā tirgus izkropļojumiem, kas izraisītu 
ražošanas pārvietošanu no ārējām iekārtām uz iekšējām iekārtām, kā rezultātā varētu 
palielināties CO2 emisijas. ES ETS mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet 
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pašreizējo ražošanas metožu nomaiņai ar ārpakalpojumiem energoefektivitātes ziņā būtu 
pretēja ietekme.

Grozījums Nr. 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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.

Or. en

Pamatojums

Lai šis priekšlikums neradītu stumulus, kas novestu pie tirgus izkropļojumiem un vienlaikus 
palielinātu emisijas. Ir būtiski, lai direktīvas teksts atspoguļotu ārpakalpojumu izmantošanu 
daudzu nozaru darbībā.. Jāizvairās no kvotu piešķiršanas izraisītiem iekšējā tirgus 
izkropļojumiem, kas izraisītu ražošanas pārvietošanu no ārējām iekārtām uz iekšējām 
iekārtām, kā rezultātā varētu palielināties emisijas. Sistēmas mērķis ir samazināt emisijas, bet 
pašreizējo ražošanas metožu nomaiņai ar ārpakalpojumiem energoefektivitātes ziņā būtu 
pretēja ietekme.

Grozījums Nr. 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Kopienā, jāizveido 
vienoti noteikumi par to, kā Kopienas 
sistēmā iesaistītie operatori var izmantot 
kredītus par emisiju samazināšanu ārpus 
Kopienas. UNFCCC Kioto protokolā 

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

noteikti skaitliski emisiju mērķi attīstītajām 
valstīm 2008.–2012. gada periodā, un tajā 
paredzēta sertificētu emisijas 
samazinājumu (SES — Tīras attīstības 
mehānisma (TAM) ietvaros) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV — kopīgi 
īstenojamo projektu ietvaros) izveide, 
kurus var izmantot attīstītās valstis, lai 
daļēji sasniegtu emisiju samazināšanas 
mērķus. Lai gan Kioto protokolā nav 
paredzēts, ka ESV varētu veidoties pēc 
2013. gada (ieskaitot), ja nav noteikti jauni 
skaitliski emisiju mērķi projektu norises 
valstīs, tomēr pastāv varbūtība, ka būs 
iespējams arī turpmāk iegūt TAM kredītus.
Jāparedz, ka pēc tam, kad būs noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, jāparedz plašāka sertificētu 
emisijas samazinājumu (SES) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV) izmantošana 
no valstīm, kas šo nolīgumu noslēgušas. Ja 
šāds nolīgums netiek noslēgts, turpmāka 
SES un ESV izmantošana mazinātu šīs 
iniciatīvas nozīmi un grūtāk būtu sasniegt 
Kopienas mērķi palielināt atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu. SES un ESV 
izmantošanai jābūt saskanīgai ar Kopienas 
nosprausto mērķi — līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % enerģijas iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, un 
veicināt energoefektivitāti, inovācijas un 
tehnoloģiju attīstību. Ja Kopiena noslēgs 
pieņemamu starptautisku nolīgumu, 
jāpaplašina piekļuve kredītiem, ko dod 
projektu īstenošana trešās valstīs, un 
vienlaikus jāpalielina emisiju 
samazinājumi ar Kopienas sistēmas 
starpniecību.
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Or. en

Pamatojums

Kredītu kompensācijas nosacījumi ir jānosaka saistībā ar ANO un visaptverošu starptautisku 
nolīgumu pēc 2012. gada.

Grozījums Nr. 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada izmantot 
pārpalikušās SES un ESV, kuras bija 
atļauts izmantot 2008.–2012. gada periodā 
un kuras iegūtas, īstenojot projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā akceptējušas 
visas dalībvalstis 2008.–2012. gada 
periodā. Tā kā pirms 2015. gada 
dalībvalstis nevar pārnest operatoru rīcībā 
esošās SES un ESV no viena starptautiskos 
nolīgumos noteiktā saistību perioda uz 
nākamo (SES un ESV „uzkrāšana”), un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis izvēlas atļaut 
minēto SES un ESV uzkrāšanu (ņemot 
vērā, ka tiesības šādus kredītus uzkrāt ir 
ierobežotas), šo skaidrību var nodrošināt, 
paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj 
operatoriem minētās SES un ESV (kas 
piešķirtas par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 
ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo 
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada izmantot 
pārpalikušās SES un ESV, kuras bija 
atļauts izmantot 2008.–2012. gada periodā 
un kuras iegūtas, īstenojot projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā akceptējušas 
visas dalībvalstis 2008.–2012. gada 
periodā. Turklāt jāatļauj operatoriem ik 
gadus izmantot kvotas no elastīgo 
projektu mehānismiem (SES un ESV) vai 
citiem apstiprinātiem kredītiem no trešām 
valstīm līdz 50 % no samazinājumiem 
salīdzinājumā ar piešķīrumiem periodā no 
2012. līdz 2018. gadam. Tā kā pirms 
2015. gada dalībvalstis nevar pārnest 
operatoru rīcībā esošās SES un ESV no 
viena starptautiskos nolīgumos noteiktā 
saistību perioda uz nākamo (SES un ESV 
„uzkrāšana”), un ar nosacījumu, ka 
dalībvalstis izvēlas atļaut minēto SES un 
ESV uzkrāšanu (ņemot vērā, ka tiesības 
šādus kredītus uzkrāt ir ierobežotas), šo 
skaidrību var nodrošināt, paredzot, ka 
dalībvalstīm jāatļauj operatoriem minētās 
SES un ESV (kas piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem pirms 2012. gada) 
apmainīt pret kvotām, kas derīgas no 
2013. gada. Tomēr tā kā dalībvalstīm nav 
obligāti jāpieņem SES un ESV, jo tās nevar 
būt pārliecinātas, ka varēs šos kredītus 
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uzsāktus projektus. izmantot, lai izpildītu pašreizējās 
starptautiskās saistības, šo prasību 
nepiemēro pēc 2014. gada 31. decembra. 
Operatoriem jāsniedz tādas pašas garantijas 
attiecībā uz SES par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, kas 
iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

Or. de

Pamatojums

Elastības palielināšana, lai veicinātu izmaksu lietderību.

Grozījums Nr. 121
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada izmantot 
pārpalikušās SES un ESV, kuras bija 
atļauts izmantot 2008.–2012. gada periodā 
un kuras iegūtas, īstenojot projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā akceptējušas 
visas dalībvalstis 2008.–2012. gada 
periodā. Tā kā pirms 2015. gada 
dalībvalstis nevar pārnest operatoru rīcībā 
esošās SES un ESV no viena starptautiskos 
nolīgumos noteiktā saistību perioda uz 
nākamo (SES un ESV „uzkrāšana”), un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis izvēlas atļaut 
minēto SES un ESV uzkrāšanu (ņemot 
vērā, ka tiesības šādus kredītus uzkrāt ir 
ierobežotas), šo skaidrību var nodrošināt, 
paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj 
operatoriem minētās SES un ESV (kas 
piešķirtas par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs
iespējams pēc 2012. gada izmantot līdz 
25 % apjomā no attiecīgā gada emisijām 
SES un ESV, kuras iegūtas, īstenojot 
projektus, kuru ietveršanu Kopienas 
sistēmā akceptējušas visas dalībvalstis 
2008.–2012. gada periodā. Tā kā pirms 
2015. gada dalībvalstis nevar pārnest 
operatoru rīcībā esošās SES un ESV no 
viena starptautiskos nolīgumos noteiktā 
saistību perioda uz nākamo (SES un ESV 
„uzkrāšana”), un ar nosacījumu, ka 
dalībvalstis izvēlas atļaut minēto SES un 
ESV uzkrāšanu (ņemot vērā, ka tiesības 
šādus kredītus uzkrāt ir ierobežotas), šo 
skaidrību var nodrošināt, paredzot, ka 
dalībvalstīm jāatļauj operatoriem minētās 
SES un ESV (kas piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem pirms 2012. gada) 
apmainīt pret kvotām, kas derīgas no 
2013. gada. Tomēr tā kā dalībvalstīm nav 
obligāti jāpieņem SES un ESV, jo tās nevar 
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ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo 
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

būt pārliecinātas, ka varēs šos kredītus 
izmantot, lai izpildītu pašreizējās 
starptautiskās saistības, šo prasību 
nepiemēro pēc 2014. gada 31. decembra. 
Operatoriem jāsniedz tādas pašas garantijas 
attiecībā uz SES par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, kas 
iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

Or. en

Pamatojums

Atļauto KĪ/TAM sertifikātu ierobežošana līdz apjomiem, kas atļauti otrajā tirdzniecības 
periodā, neatbilst saskaņošanas centieniem, jo otrajā tirdzniecības periodā dažādām 
dalībvalstīm bija atšķirīgi procenti. Šo procentu likmju saglabāšana pēc otrā tirdzniecības 
perioda beigām izraisītu nevienlīdzīgas izturēšanās pret operatoriem turpināšanos. Tāpēc, lai 
nepieļautu nelabvēlīgā situācijā nonākušo operatoru tiesiskas prasības, ir ieteicams kopējs 
ierobežojums, kas vienlaikus likvidētu nevienlīdzīgo izturēšanos un nepārkāptu piešķirtās 
tiesības.

Grozījums Nr. 122
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada izmantot 
pārpalikušās SES un ESV, kuras bija 
atļauts izmantot 2008.–2012. gada periodā 
un kuras iegūtas, īstenojot projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā akceptējušas 
visas dalībvalstis 2008.–2012. gada 
periodā. Tā kā pirms 2015. gada 
dalībvalstis nevar pārnest operatoru rīcībā 
esošās SES un ESV no viena starptautiskos 
nolīgumos noteiktā saistību perioda uz 
nākamo (SES un ESV „uzkrāšana”), un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis izvēlas atļaut 
minēto SES un ESV uzkrāšanu (ņemot 

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada līdz 10,5 % 
apjomā no to gada emisijām izmantot 
SES, ESV un citus emisijas 
samazinājuma kredītus, kas iegūti, 
īstenojot projektus, kuru veidu vismaz 
viena dalībvalsts Kopienas sistēmā 
akceptējusi līdz 2012. gadam (ieskaitot). 
Tā kā pirms 2015. gada dalībvalstis nevar 
pārnest operatoru rīcībā esošās SES un 
ESV no viena starptautiskos nolīgumos 
noteiktā saistību perioda uz nākamo (SES 
un ESV „uzkrāšana”), un ar nosacījumu, ka 
dalībvalstis izvēlas atļaut minēto SES un 
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vērā, ka tiesības šādus kredītus uzkrāt ir 
ierobežotas), šo skaidrību var nodrošināt, 
paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj 
operatoriem minētās SES un ESV (kas 
piešķirtas par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 
ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo 
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

ESV uzkrāšanu (ņemot vērā, ka tiesības 
šādus kredītus uzkrāt ir ierobežotas), šo 
skaidrību var nodrošināt, paredzot, ka 
dalībvalstīm jāatļauj operatoriem minētās 
SES un ESV (kas piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem pirms 2012. gada) 
apmainīt pret kvotām, kas derīgas no 
2013. gada. Tomēr tā kā dalībvalstīm nav 
obligāti jāpieņem SES un ESV, jo tās nevar 
būt pārliecinātas, ka varēs šos kredītus 
izmantot, lai izpildītu pašreizējās 
starptautiskās saistības, šo prasību 
nepiemēro pēc 2014. gada 31. decembra. 
Operatoriem jāsniedz tādas pašas garantijas 
attiecībā uz SES par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, kas 
iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

Or. en

Pamatojums

TAM un KĪ kredīti ir efektīvs veids CO2 emisiju samazināšanai izmaksu ziņā lietderīgā veidā, 
vienlaikus nodrošinot jaunattīstības valstīm piekļuvi labākām tehnoloģijām. Lai nodrošinātu 
optimālu elastību, dalībvalstīm savstarpēji jāatzīst projektu veidi, kuri jau ir atzīti vismaz 
vienā no pārējām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada izmantot 
pārpalikušās SES un ESV, kuras bija 
atļauts izmantot 2008.–2012. gada periodā 
un kuras iegūtas, īstenojot projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā akceptējušas 
visas dalībvalstis 2008.–2012. gada 
periodā. Tā kā pirms 2015. gada 
dalībvalstis nevar pārnest operatoru rīcībā 

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada izmantot 
pārpalikušās SES un ESV, kuras bija 
atļauts izmantot 2008.–2012. gada periodā 
un kuras iegūtas, īstenojot projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā akceptējušas 
visas dalībvalstis 2008.–2012. gada 
periodā. Tā kā pirms 2015. gada 
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esošās SES un ESV no viena starptautiskos 
nolīgumos noteiktā saistību perioda uz 
nākamo (SES un ESV „uzkrāšana”), un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis izvēlas atļaut 
minēto SES un ESV uzkrāšanu (ņemot 
vērā, ka tiesības šādus kredītus uzkrāt ir 
ierobežotas), šo skaidrību var nodrošināt, 
paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj 
operatoriem minētās SES un ESV (kas 
piešķirtas par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 
ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo 
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

dalībvalstis nevar pārnest operatoru rīcībā 
esošās SES un ESV no viena starptautiskos 
nolīgumos noteiktā saistību perioda uz 
nākamo (SES un ESV „uzkrāšana”), un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis izvēlas atļaut 
minēto SES un ESV uzkrāšanu (ņemot 
vērā, ka tiesības šādus kredītus uzkrāt ir 
ierobežotas), šo skaidrību var nodrošināt, 
paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj 
operatoriem minētās SES un ESV (kas 
piešķirtas par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 
ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo 
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsaņem tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
enerģiju, kas ražota no atjaunojamiem 
avotiem un patēriņa efektivitātes
projektiem, kas noteikti pirms 2013. gada 
attiecībā uz emisiju samazinājumiem no 
2013. gada, izņemot SES no lieliem 
hidroelektroenerģijas projektiem.

Or. en

Pamatojums

Ārēju kompensāciju izmantošanai jāaprobežojas ar kredītiem, kas ir patiesi papildinoši un 
veicina mītnes zemes ilgtspējīgu attīstību. It īpaši SES un ESV no nozarēm, kas atzītas par 
tādām, uz kurām attiecas CO2 emisiju pārvirzes risks un starptautiskā konkurence, nav jāļauj 
izmantot ES sistēmā pēc 2012. gada.
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Grozījums Nr. 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ja starptautiska nolīguma 
noslēgšana kavējas, jāparedz iespēja 
Kopienas tirdzniecības sistēmā izmantot 
kredītus, kas iegūti, realizējot kvalitatīvus 
projektus; tas iespējams, noslēdzot 
nolīgumus ar trešām valstīm. Ja noslēgtu 
šādus divpusējus vai daudzpusējus 
nolīgumi, būtu iespējams arī turpmāk 
Kopienas sistēmā akceptēt projektus, kas 
līdz 2012. gadam ļāva iegūt ESV, 
neraugoties uz to, ka Kioto protokols šādu 
iespēju neparedz.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kompensācijas kredītu nosacījumi ir jānosaka saistībā ar ANO un visaptverošu starptautisku 
nolīgumu pēc 2012. gada.

Grozījums Nr. 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai būtu skaidrs, ka šī direktīva 
attiecas uz visa veida katliem, 
degkamerām, turbīnām, sildītājiem 
krāsnīm, sadedzināšanas iekārtām, 
apdedzināšanas krāsnīm, cepeškrāsnīm, 
žāvētājiem, dzinējiem, degļiem un 
termisko vai katalītisko turpmāksadedzi, tā 
jāpapildina ar sadedzināšanas iekārtu 
definīciju.

(28) Lai būtu skaidrs, ka šī direktīva 
attiecas uz visa veida katliem, 
degkamerām, turbīnām, sildītājiem 
krāsnīm, sadedzināšanas iekārtām, 
apdedzināšanas krāsnīm, cepeškrāsnīm, 
žāvētājiem, dzinējiem, degļiem un 
termisko vai katalītisko turpmāksadedzi, tā 
jāpapildina ar sadedzināšanas iekārtu 
definīciju saskaņā ar attiecīgo definīciju 
Padomes 1996. gada 24. septembra 
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Direktīvā 96/61/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli.

Or. de

Pamatojums

Termins „sadedzināšanas iekārtas” jādefinē saskaņā ar IPPC Direktīvu 96/61/EK, lai 
nodrošinātu terminoloģijas viendabību un saskaņotu tiesību aktus par atļaujām ar tiesību 
aktiem par emisiju tirdzniecību.

Grozījums Nr. 126
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai būtu skaidrs, ka šī direktīva 
attiecas uz visa veida katliem, 
degkamerām, turbīnām, sildītājiem 
krāsnīm, sadedzināšanas iekārtām, 
apdedzināšanas krāsnīm, cepeškrāsnīm, 
žāvētājiem, dzinējiem, degļiem un 
termisko vai katalītisko turpmāksadedzi,
tā jāpapildina ar sadedzināšanas iekārtu 
definīciju.

(28) Lai būtu skaidrs, ka šī direktīva 
attiecas uz visa veida katliem, 
degkamerām, turbīnām, sildītājiem, 
krāsnīm, sadedzināšanas iekārtām, 
apdedzināšanas krāsnīm, cepeškrāsnīm, 
žāvētājiem un dzinējiem, tā jāpapildina ar 
sadedzināšanas iekārtu definīciju.

Or. en

Pamatojums

Intermitējošais sadegšanas process ir nepieciešams procesa drošībai sākuma un beigu fāzē. 
Lai gan būtu vēlams izbeigt šā veida emisiju (piemēram, izmaksu novērtējums attiecībā uz 
materiāla zudumiem etilēna krikinga iekārtai ir EUR 400 – EUR 600 uz t CO2), tomēr 
tehniski tas nav iespējams. Turklāt nav skaidrs, vai ir pieejamas iekārtas, kas ar vajadzīgo 
precizitāti uzraudzītu intermitējošo sadegšanu.
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Grozījums Nr. 127
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav nepieciešams īpaši pieminēt aviāciju. Gadījumos, kad aviācija ir iekļauta ETS, tai 
jāpiemēro salīdzinošo kritēriju modelis, tāpat attiecīgos gadījumos arī jūras transportam, jo 
tas veicina visefektīvāko tehnoloģiju, neizraisot ievērojamas papildizmaksas, kas kropļotu 
konkurenci.

Grozījums Nr. 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) [Runājot par pieeju kvotu piešķiršanai, 
aviācijai būtu jāpiemēro tāds pats režīms 

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

elektroenerģijas ražotājiem. Kopienai un 
dalībvalstīm arī turpmāk jācenšas panākt 
vienošanās par globāliem pasākumiem, lai 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas aviācijas nozarē; kad nākamo 
reizi pārskatīs Kopienas sistēmu, jāizvērtē 
arī stāvoklis šajā nozarē.]

Or. en

Pamatojums

Pret aviāciju jāattiecas tāpat kā pret enerģētikas nozari, jo tā var nodot izmaksu lielāko daļu 
patērētajam un operatoru iekļaušana tirdzniecības sistēmā ar bezmaksas kvotām tāpēc 
izraisītu nozarei virspeļņu uz patērētāja rēķina, nedodot nekādu labumu videi.

Grozījums Nr. 129
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izsoles process būs līdz šim lielākā pasaules mēroga pastāvīgā izsole. Ir ļoti svarīgi, lai visu 
laiku tiktu nodrošināts likvīds kvotu tirgus, lai netiktu pieļauti nekādi tirgus traucējumi. Tāpēc 
ir vajadzīgs pārejas posms, lai varētu nodrošināt sakārtotu pāreju no elektroenerģijas tirgus 
uz pilna apjoma izsoli un mazināt negatīvo ietekmi uz ražošanas jaudām un elektroenerģijas 
cenām, un tādējādi izvairītos no enerģijas cenu izraisītiem Eiropas iekšējā tirgus 
satricinājumiem, kas ietekmētu valstu rūpniecību.

Grozījums Nr. 130
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Ir svarīgi paplašināt sistēmu un 
turpmāk attiecināt to arī uz citiem 
lielākajiem siltumnīcefekta gāzu 
emitētājiem, it īpaši transporta nozarē, 
piemēram, kuģniecības operatoriem. Šajā 
sakarā Komisijai pēc iespējas ātrāk 
jāiesniedz piemēroti grozījumi kopā ar 
ietekmes novērtējumu, lai līdz 
2013. gadam Kopienas sistēmā iekļautu 
kuģniecības nozari un noteiktu termiņu, 
kad tiks iekļauti kravu pārvadājumi pa 
autoceļiem.

Or. nl

Pamatojums

Kravu autotransporta un jūras pārvadājumi arī jāiekļauj ETS.
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Grozījums Nr. 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Šīs direktīvas ieviešanai vajadzīgie
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas 
procedūras. Jo īpaši Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt pasākumus attiecībā uz 
kvotu izsoli, Kopienas pagaidu kvotu 
piešķiršanu, emisiju monitoringu, ziņošanu 
un pārbaudi, pārbaudītāju apstiprināšanu 
un projektu saskaņoto noteikumu 
īstenošanu. Tā kā šie pasākumi ir vispārēja 
rakstura un paredzēti, lai grozītu šīs 
direktīvas nebūtiskus elementus un lai 
papildinātu šo direktīvu, pievienojot vai 
grozot jaunus nebūtiskus elementus, tie 
būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, veicot rūpīgu pārbaudi, kas 
paredzēta Lēmuma Nr. 1999/468/EK 5a. 
pantā.

(34) Šīs direktīvas ieviešanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas 
procedūras. Jo īpaši Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt pasākumus attiecībā uz 
kvotu izsoli saistībā ar salīdzinošā 
novērtējuma modeli, emisiju monitoringu, 
ziņošanu un pārbaudi, pārbaudītāju 
apstiprināšanu un projektu saskaņoto 
noteikumu īstenošanu. Tā kā šie pasākumi 
ir vispārēja rakstura un paredzēti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus 
un lai papildinātu šo direktīvu, pievienojot 
vai grozot jaunus nebūtiskus elementus, tie 
būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, veicot rūpīgu pārbaudi, kas 
paredzēta Lēmuma Nr. 1999/468/EK 5a. 
pantā.

Or. de

Pamatojums

Pagaidu bezmaksas kvotu piešķiršana netiks veikta, jo salīdzinošā novērtējuma modelis tiks 
ieviests arī energoietilpīgās nozarēs. Tāpēc izsoles notiks tikai saistībā ar salīdzinošā 
novērtējuma modeli, turklāt attiecīgajai iekārtai jāpaliek zem salīdzinošā novērtējuma.
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