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Grozījums Nr. 132
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:
„Ar šo direktīvu izveido sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (še 
turpmāk — „Kopiena sistēma”), lai 
veicinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanos rentablā un 
ekonomiski efektīvā veidā, vienlaicīgi 
sekmējot jauninājumus, kā arī saglabājot 
un uzlabojot konkurenci.”

Or. en

Pamatojums

ETS projektam jābūt par pamatu jauninājumiem, kas nodrošina zemu oglekļa emisiju, dodot 
ES uzņēmumiem priekšrocības pār konkurentiem ārpus ES. Ja ETS plāns izraisa oglekļa 
noplūdes risku, jāsaglabā ES uzņēmumu konkurētspēja.

Grozījums Nr. 133
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regula arī nosaka, ka vēl vairāk 
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, lai sekmētu emisiju 

Regula arī nosaka, ka vēl vairāk 
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, lai sekmētu emisiju 
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samazināšanu tādā mērā, kā no zinātnes 
viedokļa ir vajadzīgs, lai novērstu 
bīstamas klimata pārmaiņas.

samazināšanu tādā mērā, kā no zinātnes 
viedokļa ir vajadzīgs, lai samazinātu 
atkarību no fosilā kurināmā piegādes 
pasūtījumu drošuma jomā turpmākajās 
desmitgadēs.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas ir tikai viens no daudziem aspektiem. Tomēr galvenais ir nodrošināt 
piegādes pasūtījumu drošumu turpmākajās desmitgadēs. Līdzās efektivitātes pieaugumam 
fosilā kurināmā izmantošanā un tam, ka palielināsies citu enerģijas resursu izmantošana, 
nepārtraukti samazināsies siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas.

Grozījums Nr. 134
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Iekļauj šādu pantu:
„1.a pants

1. Komisija pārbauda veidus, kā šīs 
direktīvas piemērošanas jomā iekļaut 
LULUCF darbības, ņemot vērā Bali 
konferencē iesniegtos priekšlikumus un 
tehnisko attīstību. Tā par šo jautājumu 
līdz 208. gada beigām iesniedz tiesību 
aktu priekšlikumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei.
2. Šis priekšlikums attiecas uz LULUCF 
projektu pilnīgu iekļaušanu Kioto 
protokolā paredzētajos mehānismos 
(kopīgas īstenošanas (KĪ) un tīras 
attīstības mehānisms (TAM)), tostarp 
izmantojot CER un ERU projekta 
pasākumu rezultātā saskaņā ar Kopienas 
sistēmu pirms stājies spēkā turpmākais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
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pārmaiņām.”

Or. fr

Pamatojums

Dažas dalībvalstis kritizē Komisiju par to, ka nav norādīti pietiekami iemesli tās lēmumam 
izslēgt LULUCF no ETS plāna. Padomes secinājumos Komisija aicināta izmantot iespējas 
iesaistīt to. Arī parlaments aicinājis Komisiju pārbaudīt šo iespēju.

Nodrošinot LULUCF projektus jaunattīstības valstīs ar tīras attīstības mehānisma 
starpniecību, būtu garantēts būtisks finansējuma avots, kas varētu aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību un atjaunot nopostītos mežus. 

Grozījums Nr. 135
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvas 2. pantu papildina ar šādu 
frāzi:
„2.a Šo direktīvu piemēro arī attiecībā uz 
2aa. pielikumā uzskaitītajām iekārtām, ja 
tas skaidri noteikts.”

Or. en

Pamatojums

Nozares, kurās elektroenerģijas iepirkšana veido lielāko daļu no ražošanas izmaksām, 
pagaidām vel nav iekļautas ETS plāna sistēmā. Tomēr šo nozaru uzņēmumiem jāiepērk 
elektroenerģija no elektroenergijas piegādātājiem, kas ir iekļauti ETS plāna sistēmā, un to 
ražošanas izmaksas ievērojami samazināsies. Lai izvairītos no netiešas oglekļa noplūdes, šo 
nozaru uzņēmumiem jāsaņem kompensācija par to konkurētspējas apdraudējumu.
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Grozījums Nr. 136
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes;

Or. de

Pamatojums

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu definīcija, kuru piemēro šajā direktīvā. Šajā sakarā ir 
pietiekami atsaukties uz  gāzēm, kas uzskaitītas pielikumā. Tādēļ jāveic pielāgojumi vienīgi ar 
II pielikuma starpniecību, kas ir viens no šīs direktīvas pamatnoteikumiem.

Grozījums Nr. 137
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un gāzes, kas kā tādas 
noteiktas saistībā ar turpmākajiem 
starptautiskiem nolīgumiem;
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Or. de

Pamatojums

Direktīvā jābūt atsaucēm uz siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm, kas uzskaitītas Kioto 
protokolā. Ierosinātais teksts ir tik plašs, ka tas varētu attiekties, piemēram, arī uz ūdens 
tvaikiem.

Grozījums Nr. 138
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un gāzes, kas kā tādas 
noteiktas saistībā ar turpmākajiem 
starptautiskiem nolīgumiem;

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts ierobežot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu definīciju. Ierosinātais 
teksts ir tik plašs, ka tas varētu attiekties, piemēram, arī uz ūdens tvaikiem. Pastāv briesmas, 
ka tas turpmāk izraisītu mērķu izslēgšanu, kas  ir pārāk nenoteikti un kuru īstenošanai 
vajadzīgi ievērojami administratīvie resursi.

Grozījums Nr. 139
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts– a apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un gāzes, kurām šī 
kategorija noteikta turpmākajos 
starptautiskos nolīgumos;

Or. en

Pamatojums

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu definīcija priekšlikumā ir pārāk plaša, un to iespējams 
dažādi interpretēt.  Lai nodrošinātu atbilstību, ar grozījumu tiek ierosināts, ka definīcija tiek 
pielāgota Kioto protokolam, tādējādi nodrošinot samazināšanas pūliņu efektivitāti.

Grozījums Nr. 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) „jauna iekārta” ir iekārta, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas atļauja vai 
atjaunota siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas atļauja, jo mainījies tās 
veids vai darbība, vai arī ievērojami 
palielinājusies pati iekārta vai tās jauda 
pēc tam, kad Komisijai iesniegts 11. panta 
1. punktā minētais saraksts;

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, ka jaunas iekārtas, par kurām izsniegta siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas  pirmā atļauja, tiek pielīdzinātas tām, attiecībā uz kurām nepieciešams atjaunot 
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atļauju to palielināšanas vai būtisku izmaiņu dēļ to darbībā. Definīcija, kas izmantota Kvotu 
direktīvas pirmajos divos periodos (2005.–2007. gads un 2008.–2012. gads, atkal ir 
jāizmanto, lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi.

Grozījums Nr. 141
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jaunas iekārtas definīcija jāprecizē, lai ļautu uzņēmumiem, ja tas iespējams, koncentrēt 
ražošanas procesus visefektīvākajās ražotnēs ES. Šim nolūkam ir ļoti svarīgi nodrošināt 
godīgu un konsekventu attieksmi attiecībā uz trim iespējamiem rūpnieciskās attīstības 
modeļiem — turpināt pašreizējo iekārtu darbību, palielināt pašreizējo iekārtu jaudu un 
izstrādāt jaunas iekārtas.

Grozījums Nr. 142
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā nav precizēts, kā juridiski jāvērtē pašreizējo iekārtu jaudas 
palielinājums (piemēram, produkcijas palielinājums). Šis trūkums tiesiskajā regulējumā 
jānovērš. Iekārtas ar palielinātu jaudu šīs direktīvas nozīmē jāuzskata par jaunām iekārtām.

Grozījums Nr. 143
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Direktīvas priekšlikumā nav precizēts, kā juridiski jāvērtē pašreizējo iekārtu jaudas 
palielinājums (piemēram, produkcijas palielinājums). Šis trūkums tiesiskajā regulējumā 
jānovērš. Iekārtas ar palielinātu jaudu šīs direktīvas nozīmē jāuzskata par jaunām iekārtām. 
Atšķirīgu attieksmi nevar objektīvi pamatot, un tas liktu šķēršļus ieguldījumiem. 
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Grozījums Nr. 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Pievieno šādu apakšpunktu:

„(ja) „Energoietilpīgs uzņēmums” ir  
uzņēmuma vienība, kurā vai nu enerģijas 
produktu un elektroenerģijas iepirkumu 
apmērs veido vismaz 3,0 % no produkcijas 
vērtības, vai arī enerģijas valsts 
maksājamais nodoklis veido vismaz 0,5 % 
no pievienotās vērtības. „Enerģijas 
produktu un elektroenerģijas iepirkumi” 
ir faktiskās izmaksas enerģijas iepirkšanai 
vai tās ražošanai uzņēmumā. Pie tiem 
pieder vienīgi elektroenerģija, siltums 
apkurei un enerģētikas produkti, kurus 
izmanto apkurei. „Produkcijas vērtība” ir  
apgrozījums, tostarp ražojuma cenai tieši 
piesaistītās subsīdijas, pieskaitot vai 
atņemot gatavās produkcijas krājumu 
izmaiņas, nepabeigto produkciju un 
tālākai pārdošanai iepirktās preces un 
pakalpojumus, kā arī atņemot iepirktās 
preces un pakalpojumus tālākai 
pārdošanai. „Pievienotā vērtība” ir  
apgrozījuma kopapjoms, ko saskaņā ar 
tiesību aktiem pakļauj aplikšanai ar PVN, 
tostarp eksporta preču pārdošanas apjomi, 
atņemot iepirkumu kopapjomu, ko 
saskaņā ar tiesību aktiem pakļauj 
aplikšanai ar PVN, tostarp imports.”  

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā iemeslus, kas saistīti ar subsīdijas reglamentējošiem tiesību aktiem, un lai 
uzlabotu plānošanas un ieguldījumu drošību uzņēmumos, direktīvā precīzāk jāformulē, kas ir 
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energoietilpīgi uzņēmumi, un kādā veidā saistībā ar emisiju tirdzniecības sistēmu jānosaka 
īpašs režīms uzņēmumiem nozarēs, kurās ir īpašs oglekļa noplūdes risks.

Tādēļ ir jāievieš energoietilpīgu uzņēmumu definīcija, kā tā formulēta Enerģijas nodokļu 
sistēmas direktīvā 2003.96/EK.

Grozījums Nr. 145
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(t) „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra  tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
ar mērķi piegādāt to gala patērētājam 
ārpus attiecīgās sadedzināšanas iekārtas;

Or. de

Grozījums Nr. 146
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(t) „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra  tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
ar mērķi piegādāt to gala patērētājam 
ārpus attiecīgās sadedzināšanas iekārtas;
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Or. de

Pamatojums

„Sadedzināšanas iekārtas” definīcija atbilstoši nosaukumam direktīvas I pielikumā 
nepārprotami jāierobežo, attiecinot to vienīgi uz spēkstacijām, un to nevar attiecināt uz 
iekšēju sadedzināšanu iekšējām uzņēmuma rūpnieciskās iekārtās („elektroenerģijas un 
siltuma ražošana piegādei citiem patērētājiem”).

Grozījums Nr. 147
Esko Seppänen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

ES nevar sodīt par metāla pārstrādes darbībām.

Grozījums Nr. 148
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – u apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Visi elektroenerģijas ražošanas veidi jāapskata vienādi, lai izvairītos no traucējumiem tirgū. 
Jāsaglabā enerģijas vērtības aprēķināšanas formulu dažādība atsevišķās rūpniecības 
nozarēs. 

Grozījums Nr. 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

[(u)] „elektroenerģijas ražošanas iekārta” 
ir iekārta vai iekārtas daļa, kurā 
2005. gada janvārī vai pēc tam ražota 
elektroenerģija pārdošanai trešām 
personām un uz kuru attiecas tikai 
I pielikumā minētā kategorija 
„Energoapgāde vai siltumapgāde”. 
Elektroenerģijas piegādi saskaņā ar 
iepirkuma saistībām neuzskata par 
pārdošanu trešai pusei, ja vien pirkšanas 
tarifā nav iekļauts pielāgojuma 
mehānisms, ļaujot atspoguļot tarifā kvotu 
cenu.

Or. fr



AM\730636LV.doc 15/102 PE409.397v01-00

LV

Pamatojums

Koģenerācijas iekārtas, kuras izveidojuši uzņēmumi savu vajadzību apmierināšanai pēc 
ūdens tvaika un elektrības, galvenokārt tiek pielietotas energoapgādes tīklā pastāvīgi 
pieejamās enerģijas izmantošanas režīmā un tādēļ nevar būt ekonomiskas, ja tās konkurē ar 
apvienotajiem cikliem vai citām elektroenerģiju ražojošām iekārtām. Tādēļ šādi paši 
sadalīšanas noteikumi nav jāpiemēro sakarā ar tās elektroenerģijas ražošanu, kuru iepērk 
atbilstoši saistībām, un sakarā ar līdzīgam darbībām, kad šīs saistības netiek piemērotas.

Grozījums Nr. 150
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pakļaušanās starptautiskajai konkurencei spiež attiecināt uz pašražotājiem brīvo sadalījumu. 
Citi uzņēmumiem, kas nav publiskās elektroenerģijas ražotāji, jāsaglabā iespēja turpināt 
izmantot pašu enerģijas iekārtas, kuras jau ir iegādātas. Tādēļ definīcija jāgroza. 
Pašražotāji, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 19. decembra Direktīvā 
96/92/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu, ir „ir 
fiziska[s] vai juridiska[s] persona[s], kas ražo elektroenerģiju galvenokārt savām 
vajadzībām”.
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Grozījums Nr. 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „Nozares, kas pakļautas 
ievērojamam oglekļa noplūdes riskam” ir 
nozares, kas noteiktas saskaņā ar 
10a. panta 9. punktā paredzētajiem un 
I pielikumā uzskaitītajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 152
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „Nozares, kas pakļautas 
ievērojamam oglekļa noplūdes riskam” ir 
nozares, kas noteiktas saskaņā ar 
10a. panta 9. punktā paredzētajiem un 
I pielikumā uzskaitītajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Riskam pakļauto nozaru precizējums, atsaucoties uz kritērijiem un jauno pielikumu.
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Grozījums Nr. 153
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „energoietilpīgs uzņēmums” ir 
uzņēmuma vienība saskaņā ar 
2ab. pielikumu.

Or. de

Pamatojums

Energoietilpīga uzņēmuma definīcija ir jānorobežo tik precīzi, cik vien tas iespējams 
3. pielikumā un jāuzskata par pamatu kvotu piešķiršanai par brīvu.

Grozījums Nr. 154
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „Pagaidu sertificēta emisijas 
samazināšana” ir vienība, kas radusies 
apmežošanas vai mežu atjaunošanas 
projekta rezultātā un beidzas tā  saistību 
perioda beigās, pēc kura tā radusies, 
piemērojot Kioto protokola 12. pantu un 
lēmumus, kas saistīti ar ANO Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām un 
Kioto protokolu.

Or. fr
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 155
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „ārējās iekārtas” ir iekārtas, kas 
pieder un/vai kuras darbina trešā 
persona, kas īsteno darbības, kuras 
alternatīvi var veikt, īstenojot iekšēju 
ražošanas aktivitāti, integrējot to 
ražošanas procesā attiecīgajā ekonomikas 
nozarē.

Or. en

Pamatojums

Jāformulē termins „ārēja iekārta”, lai izvairītos no tā, ka tās negatīvi ietekmētu dažādas 
sadales metodes un tādējādi arī atšķirīgas izmaksas, lielākas nekā rodas iekšējās ražošanas 
rezultātā nozarēs, kuras tās apgādā.

Grozījums Nr. 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „ārējās iekārtas” ir iekārtas, kas 
pieder un/vai kuras darbina trešā 
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persona, kas īsteno darbības, kuras 
alternatīvi var veikt, īstenojot iekšēju 
ražošanas aktivitāti, integrējot to 
ražošanas procesā attiecīgajā ekonomikas 
nozarē.

Or. en

Pamatojums

Jāformulē termins „ārēja iekārta”, lai izvairītos no tā, ka tās negatīvi ietekmētu dažādas 
sadales metodes un tādējādi arī atšķirīgas izmaksas, lielākas nekā rodas iekšējās ražošanas 
rezultātā nozarēs, kuras tās apgādā.

Grozījums Nr. 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. de

Pamatojums

Komisijais klimata un enerģētikas tiesību aktu paketes vairakos dokumentos pieprasītais, 
regulāri sniedzamais pārskats reizi piecos gados ir nevajadzīga birokrātija. Pārskatīšana 
notiek uz ziņojumu pamata.
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Grozījums Nr. 158
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 159
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu.
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu.
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 0,92 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.
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Or. en

Pamatojums

The EU ETS sector must not be given an inadequately high burden to carry of 60% reduction 
share while contributing 40% to the emissions only. We therefore urge to treat the sectors 
similarly or ideally equally. The Non-ETS sector then should carry 13% reduction effort 
based on the emissions of 2005 for the period 2013 to 2020 which would then result in the 
same burden for the EU ETS. Carbon leakage is not only a question of free allowances but 
also a question of the availability of allowances in the market (liquidity).

This would also result into an amendment of the proposal of the Effort Sharing decision.

Grozījums Nr. 160
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot nemainīgu 
lineāru procentos izteiktu koeficientu 
1,10%, salīdzinot ar to gada vidējo kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kādā veidā Komisija ieguvusi skaitli 1,74 %. Izpēte veikta par 1990. gadu; ja tiek 
piemērots mērķis par samazināšanu par 20 %, ja tiek ņemta vērā saistību samazināt izmešus 
sadale starp nozarēm, uz kurām attiecas emisiju samazināšanas sistēma, kā to ierosinājusi 
Komisija, un ja Bulgārija un Rumānija pievienojas šīm saistībām, samazinājums par1,10 % 
gadā būtu pietiekams attiecībā uz nozarēm, uz kurām attiecas emisiju samazināšanas sistēma, 
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lai panāktu noteikto mērķi.

Grozījums Nr. 161
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 2 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Or. en

Pamatojums

In Bali it was considered that developed countries should cut their GHG-emissions by 25% to 
40% in 2020 compared to 1990 levels. In order to meet this target the EU ETS should start 
with a reduction of 25% in 2020 (compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in 
the context of an international post-2012 agreement. This means the linear factor should be 
adjusted to 2% (1.74 x 25/21). The step from 25% to 30% would be relatively easy compared 
to the step from 20 to 30%. With a reduction target of 30% the linear factor should be 2.5 
unless the Commission shows that a different factor should apply."

Grozījums Nr. 162
Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Līdz 2010. gada 31. decembrim Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstošu ticamības un paredzamības līmeni nozarē, kvotu apjoms, kuras 
dalībvalstis piešķir saskaņā valsts kvotu sadales plāniem 2008.–2012. gada periodā, jādara 
zināms, cik vien drīz iespējams, tāpēc šo datumu nepieciešams pārcelt.

Grozījums Nr. 163
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lineāro faktoru Komisija pārskata ne vēlāk 
kā 2025. gadā.

Lineāro faktoru Komisija pārskata ne vēlāk 
kā 2016. gadā.

Or. en

Pamatojums

Lineārais faktors jānovērtē trešā tirdzniecības perioda vidū, ņemot vērā pieejamo 
mazināšanas potenciālu un rentabilitāti.
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Grozījums Nr. 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja kvotu apmērs, kas piešķirts 
papildus sakarā ražošanas pieaugumu 
atbilstīgi 10.a panta 2. punktam pārsniedz 
kvotu apmēru, kuru operatori atgriezuši 
šajā nozarē nepietiekamas samazināšanas 
dēļ atbilstīgi retrospektīviem 
pielāgojumiem, tiek samazināti standarti 
šajā konkrētajā nozarē gadā, kas seko 
gadam, kad neatbilstība konstatēta 
saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas noteikta [23. panta 
3. punktā] veidā, kurš nodrošina emisiju 
vispārējas samazināšanās panākšanu 
9. panta darbības jomas ietvaros. Šajā 
nolūkā kompetentās iestādes līdz 
30. aprīlim ik gadu informē Komisiju, vai 
ir pārsniegts emisiju kvotu daudzums.

Or. en

Pamatojums

Brīvo kvotu piešķiršana, retrospektīvi pielāgojot tās faktijas ražošanas apjomam, nodrošina 
CO2 samazināšanas mērķa īstenošanu un paredz efektīvu puieaugumu, kā arī izvairīšanos no 
virspeļņas (par to liecina ECOFYS pētījums attiecībā uz IFIEC metodi). Ražošanas 
pieauguma gadījumā retrospektīva pielāgošana var būt pamatā papildu kvotām vienā gadā. 
Tomēr jānodrošina vispārējā mērķa īstenošana. Tādēļ, ja piešķirtās kvotas pārsniedz plānoto, 
atšķirīgie standarti jāpielāgo „uz leju”, atbilstīgi korekcijas mehānismam, kas jānosaka 
saskaņā ar 23. panta 3. punktu.
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Grozījums Nr. 165
Esko Seppänen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
9.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Iekļauj šādu pantu:
„9.aa pants

Elektroenerģijas cenu veidošanas 
pielāgojums saskaņotajā tirgū visā 
Kopienā
Komisija publicē taisnīgus noteikumus 
attiecībā uz vairumtirdzniecības cenu 
noteikšanas sistēmu liberalizētā un 
saskaņotā elektroenerģijas tirgū, lai 
novērstu kodolenerģijas un hidroenerģijas 
ražotāju virspeļņu un finanšu iestāžu 
spekulatīvu peļņu kvotu konvertēšanas 
rezultātā.”

Or. en

Pamatojums

Cenu noteikšana elektroenerģijas vairumtirgū pamatota ar piegādes cenu pie peļņas normas. 
Veidojot cenas, tiek iekļautas emisiju kvotu izmaksas, kas palielina elektroenerģijas cenu. Tas 
ir avots hidroenerģijas un kodolenerģijas ražotāju nepelnītai virspeļņai, kuriem nevajag 
izmantot kvotas. Elektroenergijas vairumtirdzniecības cenu veidošanas sistēma jāpārveido ar 
mērķi novērst bez emisiju elektroenerģijas ražotāju virspeļņu, lai izvairītos no tirgus cenu 
veidošanas ietekmēšanas, jo īpaši nodrošinot priekšrocības kodolrūpniecībai.

Grozījums Nr. 166
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro 10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Izsoles, kas rīkotas, pamatojoties uz ETS, visiem patērētājiem rada maksimālas izmaksas un 
nenod papildu ieguvumu attiecībā uz CO2 emisijas samazināšanu. Tas nozīmē, ka 
patērētājiem vajadzēs maksāt jaunu CO2  emisijas nodokli. Lai ES patērētāji ietaupītu 
EUR 55 miljardus gadā un lai enerģijas cenu pazeminātu par 20–30 EUR/MWh, neapšaubot 
ETS efektivitāti, nevajadzētu izmantot vairāksolīšanu. Bezmaksas kvotas, kas piešķirtas, 
pamatojoties uz salīdzinošu novērtējumu un faktisko produkciju, var nodrošināt izmaksu ziņā 
izdevīgu un ekoloģiski iedarbīgu līdzekli. 

Grozījums Nr. 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, veido šādi komponenti:
(a) 90 % no kopējā izsolāmā kvotu 
apjoma sadala starp dalībvalstīm tādās 
daļās, kas ir vienādas ar attiecīgās 
dalībvalsts apstiprināto emisiju daļu 
Kopienas sistēmā 2005. gadā;
(b) 10 % no kopējā izsolāmā kvotu 
apjoma sadala starp dažām dalībvalstīm 
Kopienas solidaritātes un izaugsmes 
labad, tādējādi kvotu apjomu, ko šīs 
dalībvalstis izsola saskaņā ar 
a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
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daudzumu.
Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā.
Ja vajadzīgs, pirmās daļas b) apakšpunktā 
minēto procentuālo apjomu proporcionāli 
pielāgo, lai nodrošinātu, ka pārdalītais 
daudzums ir 10 %.
3. Vismaz 20 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot 2. punktā minētās kvotas (tostarp 
visiem ieņēmumiem no izsolēm, kas 
minētas 2. punkta b) apakšpunktā), 
izmanto šādiem mērķiem:

3. ES izmanto 100 % no ieņēmumiem, kas 
gūti, izsolot kvotas šādiem mērķiem:

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

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

(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;

(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;

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

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

(ca) izstrādājot vidi nepiesārņojošas 
enerģijas ražošanas tehnoloģijas;

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

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

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

(e) palīdzībai dažām dalībvalstīm, lai tās 
veicinātu solidaritāti un izaugsmi 
Kopienā, līdz 10 % no kvotu izsolīšanas 
ienākumiem visām šīm dalībvalstīm un 
palīdzībai, lai sekmētu jaunattīstības valstu 
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pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei; 
(f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot mājokļu 
energoefektivitāti un siltumizolāciju, un

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

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana līdz [x % 
— jānosaka] no kopējiem izsoļu 
ienākumiem.

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

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

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

5. Līdz 2009. gada 31. decembrim 
Komisija saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 23. panta 
3. punktā, pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas. 

Izsoles sistēmu nosaka tā, lai nodrošinātu 
likvīdu un pārredzamu tirgu.
Lai nodrošinātu šo mērķu īstenošanu, 
iepriekšminētajai regulai jābūt pamatotai 
ar šādiem principiem:
– vienotas sistēmas izmantošana, kas 
pieejama no attāluma, ir vienkārša (vienā 
posmā), rentabla un par akceptējamām 
izmaksām un kuras integritāti nodrošina 
viens vienīgs operators Kopienas līmenī;

– garantēta piekļuve izsolei ar minimālām 
izmaksām jebkuram dalībniekam, kura 
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maksātspēja ir pierādīta un kas iekļauts 
kvotu reģistrā;
– ar regulējumu tiek noteikts grafiks 
izsolei nodotajiem apjomiem atbilstīgi 
kvotu atmaksas termiņam un uzņēmumu 
finansiālajiem ierobežojumiem; turklāt šis 
grafiks paredz vairāk nekā vienu izsoli 
visā tirdzniecības periodā.
Ar regulu paredz šā tirgus uzraudzību, ko 
veic jau kāda pastāvoša organizācija vai 
arī tāda, kas vēl jāizveido un kurai būtu 
līdzīgi uzdevumi, kādi ir noteikti izejvielu 
tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. fr

Pamatojums

Izsolēm jānotiek Kopienas līmenī un nevis dalībvalstīs.

ES jāspēj vairāk ieguldīt enerģētikā un CO2 emisiju samazināšanas tehnoloģijās, kas ie 
būtiski svarīgi, lai sagatavotu emisiju samazināšanu līdz 2050. gadam. Kopienas līmeņa 
ieņēmumu izmantošana ļaus labi organizēt pētniecību Eiropā, jo īpaši, salīdzinot ar ASV un 
Japānu. 

Grozījums Nr. 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī direktīva paredz, ka, sākot ar 
2013. gadu, izsola visas kvotas.

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 
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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. 169
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 170
Jerzy Buzek

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

(ba) 10 % no izsolāmo kvotu daudzuma, 
kas sadalīts starp dalībvalstīm atbilstīgi 
sasniegtajiem panākumiem laika posmā 
no Kioto protokolā noteiktā bāzes gada 
līdz 2008. gadam, lai ņemtu vērā 
centienus līdz Kopienas sistēmas 
ieviešanai.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 171
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi b) apakšpunktam attiecībā uz 
kvotu sadalīšanu starp dalībvalstīm 
solidaritātes un izaugsmes interesēs 
Kopienā jāņem vērā tādi kritēriji kā, 
piemēram, ģeogrāfiskās īpatnības un 
ģeogrāfisko reģionu trūkumi, īpaši attālos 
kalnu un salu reģionos. 

Or. el
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Grozījums Nr. 172
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi b) punktam kvotu sadalīšanā 
starp konkrētām dalībvalstīm jāņem vērā 
kritēriji, kas saistīti ar īpašu ģeogrāfisko 
reģionu trūkumu esamību, piemēram, šo 
valstu teritorijas izolētība uz salām vai 
reģionu nošķirtība.

Or. en

Pamatojums

Sadalītajiem ieņēmumiem no izsolēm jāveicina Kopienas mērķi ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot perifēriem reģioniem.

Grozījums Nr. 173
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Komisija sadala ieņēmumus no 
izsolēm dalībvalstu starpā proporcionāli 
piešķirtajām kvotām, ņemot vērā 
piešķiršanas formulu, kas paredzēta 
IIa pielikumā.

Or. nl



AM\730636LV.doc 33/102 PE409.397v01-00

LV

Pamatojums

Visam dalībvalstīm jāsaņem proporcionāla daļa no izsoles ieņēmumiem, kura organizēta 
Kopienas līmenī. Ja tiek nolemts, ka izsole jāveic dalībvalstīs, ir vēlams nodrošināt, lai 
dalībvalstis iegūtu vienādus ieņēmumus.

Grozījums Nr. 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 175
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vismaz 20 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot 2. punktā minētās kvotas (tostarp 

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

visiem ieņēmumiem no izsolēm, kas 
minētas 2. punkta b) apakšpunktā), 
jāizmanto šādiem mērķiem:

Or. fr

Pamatojums

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

Sertificēšanas procesam, respektējot sešus Helsinku kritērijus attiecībā uz ilgtspējīgu 
attīstību, jo īpaši sesto kritēriju par sociālekonomisko ieguvumu, jākļūst par galveno 
nosacījumu tropisko mežu izmantošanas turpināšanai.

ES mežsaimniecības un koksnes nozares kompensē no 10 līdz 20 % no siltumnīcas efektu 
radošo gāzu emisijām. 

Grozījums Nr. 176
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Dažado enerģijas veidu mainīšanai ES nepieciešams laiks, un tai jābūt balstītai uz 
rentabilitātes principa. Turpmāk jaizmanto ogles, tādējādi nodrošinot energoapgādes 
drošību. Lai tas notiktu, nepieciešams papildu atbalsts jaunu tehnoloģiju ieviešanai 
enerģētikas, nozarē, kuras pamatā ir ogļu izmantošana.

Grozījums Nr. 177
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;

(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas 
ir atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, tostarp 
ieguldījumi koncentrētās saules enerģijas 
iekārtās Eiropas Savienībā vai trešās 
valstīs;

Or. en

Pamatojums

Oglekļa uztveršana un uzglabāšana ir aptverta saskaņā ar grozījumiem 10. panta 3. punktam, 
lai noteiktu dalībvalstu pienākumu atgriezt vismaz 50 % no izsoles ieņēmumiem iesaistītajiem 
uzņēmumiem ar nosacījumu, ka šie uzņēmumi šos atgrieztos ieņēmumus tērē zema oglekļa 
satura tehnoloģijām, tostarp oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai. Administratīvos izdevumus 
var segt no emisiju tirdzniecības sistēmas ieņēmumu atlikušajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 178
Dorette Corbey

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

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Oglekļa uztveršana un uzglabāšana ir aptverta saskaņā ar grozījumiem 10. panta 3. punktam, 
lai noteiktu dalībvalstu pienākumu atgriezt vismaz 50 % no izsoles ieņēmumiem iesaistītajiem 
uzņēmumiem ar nosacījumu, ka šie uzņēmumi šos atgrieztos ieņēmumus tērē zema oglekļa 
satura tehnoloģijām, tostarp oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai. Administratīvos izdevumus 
var segt no emisiju tirdzniecības sistēmas ieņēmumu atlikušajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ieņēmumi no kvotu izsoles jāizmanto cīņai pret klimata pārmaiņām gan lai mazinātu tā, gan 
arī lai pielāgotos tām, kā arī subsīdijām, lai palīdzētu finansēt nepieciešamos ieguldījumus, 
īpaši ģimenēm ar nelieliem ienākumiem.  Vismaz puses no ieņēmumiem jāparedz, lai 
finansētu klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī lai izvairītos no mežu 
izciršanas un sabrukuma jaunattīstības valstīs.
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Grozījums Nr. 180
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) „tīro ogļu” tehnoloģija, tostarp
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiskā uzglabāšana, 
īpaši no ogļu spēkstacijām; 

Or. en

Pamatojums

Dažādo enerģijas veidu mainīšanai ES nepieciešams laiks, un tai jābūt balstītai uz 
rentabilitātes principa. Turpmāk jāizmanto ogles, tādējādi nodrošinot energoapgādes 
drošību. Lai tas notiktu, nepieciešams papildu atbalsts jaunu tehnoloģiju ieviešanai 
enerģētikas, nozarē, kuras pamatā ir ogļu izmantošana.

Grozījums Nr. 181
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) iekšdedzes iekārtu modernizēšana, 
kurās izmanto ogles, vai arī to aizstāšana 
ar efektīvākām iekārtām, kuru CO2
emisija ir mazāka;

Or. en

Pamatojums

Dažādo enerģijas veidu mainīšanai ES nepieciešams laiks, un tai jābūt balstītai uz 
rentabilitātes principa. Turpmāk jāizmanto ogles, tādējādi nodrošinot energoapgādes 
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drošību. Lai tas notiktu, nepieciešams papildu atbalsts jaunu tehnoloģiju ieviešanai 
enerģētikas, nozarē, kuras pamatā ir ogļu izmantošana.

Grozījums Nr. 182
Miloslav Ransdorf

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pētniecība, enerģijas uzkāšanas 
tehnoloģiju izstrādāšana un ieviešana;

Or. en

Pamatojums

Ar izsoli saistītie izdevumi samazinās uzņēmumu spēju izdarīt ieguldījumus videi nekaitīgās 
tehnoloģijās un pētniecības un attīstības pasākumos. Tādējādi ieņēmumi no izsoles savukārt 
jāizmanto, lai maksātu par šo jauno tehnoloģiju izstrādāšanu un centieniem pētniecības un 
attīstības jomā. Ieņēmumus nevar izmantot vispārēju budžeta problēmu risināšanai.

Grozījums Nr. 183
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) videi nekaitīgu enerģijas nesēju, 
piemēram, ūdeņraža, turpmāka attīstība;

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar kvotu piešķiršanu mēs norādām, ka ar ierosināto direktīvu ir paredzētas kvotas, 
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lai iespaidotu rūpniecības nozares ar lielu enerģijas patēriņu konkurences dēļ ar 
uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības, uz kuriem neattiecas regulatīvas piespiešanas 
pasākumi ar mērķi samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas („oglekļa noplūde”)

Grozījums Nr. 184
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs, īpaši 
izstrādājot sertificēšanas procedūru, un 
dalībvalstu vai to reģionu papildu 
pasākumi, lai uzlabotu mežu izmantošanu 
cīņā pret sasilšanu, saglabājot citas mežu 
funkcijas;

Or. fr

Pamatojums

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

Sertificēšanas procesam, respektējot sešus Helsinku kritērijus attiecībā uz ilgtspējīgu 
attīstību, jo īpaši sesto kritēriju par sociālekonomisko ieguvumu, jākļūst par galveno 
nosacījumu tropisko mežu izmantošanas turpināšanai.

ES mežsaimniecības un koksnes nozares kompensē no 10 līdz 20 % no siltumnīcas efektu 
radošo gāzu emisijām.

Grozījums Nr. 185
Dorette Corbey

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

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

(d) pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai vai to atjaunošana, vai zemes 
platību degradācija, īpaši vismazāk 
attīstītajās valstīs;

Or. en

Pamatojums

Oglekļa uztveršana un uzglabāšana ir aptverta saskaņā ar grozījumiem 10. panta 3. punktam, 
lai noteiktu dalībvalstu pienākumu atgriezt vismaz 50 % no izsoles ieņēmumiem iesaistītajiem 
uzņēmumiem ar nosacījumu, ka šie uzņēmumi šos atgrieztos ieņēmumus tērē zema oglekļa 
satura tehnoloģijām, tostarp oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai. Administratīvos izdevumus 
var segt no emisiju tirdzniecības sistēmas ieņēmumu atlikušajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 186
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Ieguldījumi jaunattīstības valstīs, 
kuras ratificējušas Kioto protokolu un 
ratificēs turpmāko starptautisko 
konvenciju, veicinās siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju papildu 
samazināšanu, pārsniedzot 20 %, kas 
jāsasniedz Eiropas Savienībā un būtiski 
veicinās zemu emisiju ekonomikas 
attīstību jaunattīstības valstīs;

Or. el

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai no kvotu izsolēm iegūto naudu ieguldītu ar mērķi radīt zemu emisiju 
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ekonomiku ne tikai Kopienā, bet arī jaunattīstības valstīs. Uz klimata pārmaiņām robežas 
neattiecas, un tādēļ nepieciešami kopīgi centieni.

Grozījums Nr. 187
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju, piešķirot subsīdijas vai 
nosakot īpašas cenas pamatprecēm, 
paredzot citus finansiālus stimulus;

Or. el

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka izsoles tiks izmantotas nozarēs, kurās kvotu izmaksas iespējams kompensēt, 
paaugstinot ražojumu cenas, ir svarīgi daļa no izsoļu ieņēmumiem novirzīt palīdzībai 
patērētājiem un mājsaimniecībām, kuriem ir mazi un vidēji ienākumi un kurus lielākā mērā 
ietekmēs cenu pieaugums pamatprecēm.

Grozījums Nr. 188
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
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ietekmes mazināšana reģionos, kurus skar 
ievērojamas ģeogrāfiskas un 
demogrāfiskas problēmas, īstenojot 
papildu pasākumus, lai attīstītu ilgtspējīgu 
enerģētikas politiku;

Or. el

Grozījums Nr. 189
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) kvotu tirdzniecības sistēmas ietekmes 
mazināšana teritorijās, kuras skar 
nepārejošas un ievērojamas ģeogrāfiskas 
un demogrāfiskas problēmas, piešķirot 
tām papildu līdzekļus, lai attīstītu 
ilgtspējīgu enerģētikas politiku;

Or. en

Pamatojums

Sadalītajiem ieņēmumiem no izsolēm jāveicina Kopienas mērķi ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot perifēriem reģioniem.

Grozījums Nr. 190
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) Eiropas uzņēmumu konkurētspējas 
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palielināšana un uzņēmējdarbības 
veicināšana, lai risinātu klimata 
pārmaiņu jautājumus, īpašu uzmanību 
pievēršot energoefektivitātei un palielinot 
finansējumu atjaunīgajiem enerģijas 
avotiem, zemas emisijas tehnoloģiju 
pētniecībai un izstrādāšanai un 
infrastruktūru tehnikas uzlabošanai.

Or. el

Grozījums Nr. 191
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Oglekļa uztveršana un uzglabāšana ir aptverta saskaņā ar grozījumiem 10. panta 3. punktam, 
lai noteiktu dalībvalstu pienākumu atgriezt vismaz 50 % no izsoles ieņēmumiem iesaistītajiem 
uzņēmumiem ar nosacījumu, ka šie uzņēmumi šos atgrieztos ieņēmumus tērē zema oglekļa 
satura tehnoloģijām, tostarp oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai. Administratīvos izdevumus 
var segt no emisiju tirdzniecības sistēmas ieņēmumu atlikušajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Vismaz 50 % no ieņēmumiem izmanto 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
samazināšanai, mežu izciršanas 
novēršanai un pielāgojumiem klimata 
pārmaiņām valstīs, kas nav uzskaitītas 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 193
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Dalībvalstis saskaņā ar valsts atbalsta 
noteikumiem attiecībā uz vides 
aizsardzību vismaz 50 % no ieņēmumiem, 
kas iegūti 2. punktā minēto kvotu izsoles 
rezultātā, tostarp visus ieņēmumus no šā 
punkta b) apakšpunktā minētajām 
izsolēm, atgriež uzņēmumiem šo valstu 
teritorijā, kuri piedalījušies izsolēs ar 
nosacījumu, ka ieņēmumi tiks tērēti zema 
oglekļa satura tehnoloģijām, tostarp 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un ģeoloģiskai uzglabāšanai. 
Ieņēmumus neatgriež elektroenerģijas 
ražotājiem, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo saistībā ar 
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rūpniecisku siltumenerģijas patēriņu vai 
kad to ražo no atliekvielām, kas radušās 
rūpnieciskās ražošanas procesā.

Or. en

Pamatojums

Vismaz 50 % no izsoles ieņēmumiem jāatgriez uzņēmumiem, kas piedalās izsolē ar 
nosacījumu, ka uzņēmumi tērēs naudu ieguldījumiem SEG emisiju ietaupīšanas tehnoloģijās. 
Saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem dalībvalstis var atbalstīt ieguldījumus dabas vidē, ko 
veic uzņēmumi, tomēr, lai nodrošinātu uzņēmumiem līdzvērtīgus konkurences apstākļus ir 
vēlams, ka dalībvalstis piešķir uzņēmumiem, kas piedalījušies izsolē, vienādu daļu no izsoles 
ieņēmumiem. Elektroenerģijas nozares uzņēmumi nesaņems neko atpakaļ no izsoles 
ieņēmumiem, jo tie izdevumus var viegli atgūt no patērētājiem.

Grozījums Nr. 194
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Komisija nodrošina, ka 3. punkta a), 
b) f) un fa) apakšpunkta īstenošana 
veicina Kopienas ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas mērķa 
nostiprināšanu un ka minētā punkta 
g) apakšpunkta īstenošana vajadzības 
gadījumā attiecas uz reģionālo un vietējo 
iestāžu izdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Sadalītajiem ieņēmumiem no izsolēm jāveicina Kopienas mērķi ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot perifēriem reģioniem.
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Grozījums Nr. 195
Lena Ek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2009. gada 31. decembrim 
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas.

Pirms šādas regulas iesniegšanas 
Komisijai ir jākonsultējas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm. 
Izsoles rīko un īsteno saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:
(a) izsoļu mērķis ir piešķirt kvotas
operatoriem un/vai tirgus starpniekiem 
par cenu, kas izveidojusies tirgū, un nevis 
iegūt maksimālus ieņēmumus vai jau 
iepriekš noteiktas cenas;
(b) tirgū visu laiku tiek saglabāta 
pietiekama likviditāte, jo īpaši 2013. gadā. 
Saistībā ar to procesam ir jābūt 
paredzamam, jo īpaši attiecībā uz izsoļu 
laiku un kārtību, kā arī attiecībā uz kvotu 
apjomiem, kuri būs pieejami;
(c) izsoles ir pieejamas visiem likumīgiem 
konta turētājiem saistībā ar ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu, kuri spēj sniegt 
finansiālu apliecinājumu tam, ka 
piedāvātā cena tiks samaksāta;
(d) operatoriem  (jo īpaši visiem mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, kas 
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iesaistījušies Kopienas sistēmā) tiek 
nodrošināta pilnīga, godīga un vienāda 
pieeja, un tie var piedalīties bez 
ierobežojumiem;
(e) attiecībā uz dalību operatoriem 
neparedz nepamatotus finanšu slogus;
(f) visiem dalībniekiem ir vienlaicīgi 
pieejama tāda pati informācija; kā arī 
(g) dalībnieki nepiedalās slepenās 
norunās un neveic citas darbības, lai 
radītu šķēršļus izsoles norisei. 
Pasākumu, kas minēts pirmajā 
apakšpunktā un kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ar c) punktu mēģināts precizēt formulējumu dalībai izsolēs un īpaši,lai nodrošinātu, ka 
dalībnieki iesniedz apliecinājumu tam, kas var samaksāt piedāvāto cenu. Ja to nedara, tiek 
radītas iespējas spekulācijām.

Grozījums Nr. 196
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2010. gada 31. decembrim
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas. 
Izsoles rīko tā, lai operatoriem (jo īpaši 
visiem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas iesaistījušies Kopienas 
sistēmā) nodrošinātu pilnīgu pieeju un lai 
citi dalībnieki neradītu šķēršļus izsoles 
norisei. Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, 

5. Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
pieņem regulu par izsoles grafiku, 
administrēšanu un citiem aspektiem, lai 
nodrošinātu, ka izsoles norit atklāti, 
pārredzami un bez diskriminācijas. Izsoles 
rīko tā, lai operatoriem (jo īpaši visiem 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas 
iesaistījušies Kopienas sistēmā) 
nodrošinātu pilnīgu pieeju un lai citi 
dalībnieki neradītu šķēršļus izsoles norisei. 
Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
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lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 23. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstošu ticamības līmeni nozarē, izsoles noteikumi, cik vien iespējams drīz 
jādara zināmi, tāpēc šo datumu nepieciešams pārcelt.

Grozījums Nr. 197
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Dalībvalstis, kā arī kompetenta, 
Komisijas nozīmēta iestāde var pirkt un 
pārdot kvotas tirgū, lai mazinātu oglekļa 
cenu svārstības.

Or. en

Pamatojums

Oglekļa cena var palielināties vai samazināties, bet pārak lielas svārstības var kaitēt tirgus 
darbībai. Ir vēlams samazināt svārstības. To varētu uzņemties valdības vai, piemēram, ECB.

Grozījums Nr. 198
Esko Seppänen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Komisija līdz 2008. gada 31. 
decembrim publicē skaidru emisijas kvotu 
definīciju, kas izslēgtu iespēju pārvērst tās 
vērtspapīros finanšu tirgos, kā arī izsolēs 
piešķirt priekšroku solītājiem, kuri kvotas 
izmantos enerģijas vai rūpniecisku preču 
ražošanai.

Or. en

Pamatojums

Trūkstot skaidriem noteikumiem, emisiju tiesības kļūs par finansu produktiem. Ja izsoles un 
otrreizējie tirgi ir pieejami visiem solītājiem (tostarp institucionālajiem ieguldītājiem, riska 
ieguldījumu fondiem, valsts fondiem), pastāvēs briesmas, ka veidosies vienīgi spekulatīvas 
cenas. Tas ir iemesls, kāpēc sākotnējai izsoles procedūrai jābūt pieejamai vienīgi solītājiem, 
kuriem emisijas tiesības nepieciešamas ražošanas procesa īstenošanai.

Grozījums Nr. 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas pagaidu pasākumi, lai 
saskaņotu bezmaksas kvotu piešķiršanu

Kvotu importa prasības

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

1. Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus, 
paredzot importētājiem to kvotu nodošanu 
attiecībā uz energoietilpīgām importētām 
precēm, kas minētas 2. līdz 6. un 
8. punktā, saskaņotā veidā, ja šīs nozares 
nesaņem bezmaksas kvotas Kopienas 
sistēmas ietvaros.

Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar [23. panta 

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

3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, par kuram nesaņem 
bezmaksas kvotas un kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks.

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

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

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

2. Sākot ar 2013. gada 1. janvāri kvotu 
importa prasības piemēro īpaši noteiktām 
precēm saskaņā ar 5. punktu, kas 
pakļautas nozīmīgam oglekļa noplūdes 
riskam vai starptautiskajai konkurencei, 
kamēr citām valstīm un administratīvām 
vienībām nav saistoši pārbaudāmi 
pasākumi, lai samazinātu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas. No preču 
importētājiem vai eksportētājiem attiecīgi 
pieprasa un viņiem ir tiesības nodot vai 
saņemt kvotas ja:
(a) Komisija, īstenojot 23. panta 2. punktā 
minēto procedūru, konstatē, ka valstij vai 
administratīvai vienībai, kurā preces ir 
ražotas, nav saistoši pārbaudāmi 
pasākumi siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanai saistībā ar 
starptautiskās klimata pārmaiņu politikas 
pamatnostādnēm pēc 2012. gada; kā arī 
(b) attiecībā uz šīm precēm saskaņā ar 
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3. punktu ir noteikta metode.
Kvotu importa prasības nepiemēro 
attiecībā uz to preču importu, kas ražotas 
valstīs vai administratīvajās vienībās, kas 
iekļautas ES emisiju tirdzniecības sistēmā 
saskaņā ar 26. pantu.

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

3. Komisija aprēķina siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas vidējo līmeni, kas 
rodas atsevišķu preču vai preču kategoriju 
ražošanas rezultātā Kopienā, ņemot vērā 
informāciju, kas iekļauta neatkarīgi 
apstiprinātos ziņojumos saskaņā ar 
14. pantu, ka arī visas attiecīgas emisijas, 
kas iekļautas ES emisiju tirdzniecības 
sistēmā. Komisija saskaņā ar 23. panta 
2. punktu nosaka tādu metodoloģiju kvotu 
importa prasību aprēķināšanai, ko 
piemēro precēm vai preču kategorijām, 
kuras konkurē starptautiskajā tirgū vai 
apdraud oglekļa noplūde, kas ekvivalenta 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
vidējam līmenim, kas rodas atsevišķu 
preču ražošanas rezultātā Kopienā, 
reizinot ar importēto preču tonnāžu.

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

4. Lai veicinātu metodoloģiju noteikšanu 
saskaņā ar 3. punktu, Komisija var 
pieprasīt no operatoriem informācijas 
sniegšanu par preču ražošanu un to, ka šī 
informācija tiek neatkarīgi apstiprināta, 
ievērojot noteikumus, kas jāpieņem 
saskaņā ar 14. un 15. pantu.

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kas Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām 
piešķirto kvotu kopapjomu koriģē ar 
9. pantā minēto lineāro koeficientu.

5. Preču importētājiem, kas atbilst 
1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, 
pieprasa, lai viņi savus importus rakstiski 
deklarētu. Ar rakstisko deklarāciju 
apstiprina, ka Kopienas reģistram 
saskaņā ar īpašām administratīvam 
procedūrām, kas jānosaka Komisijas 
noteikumos, ir nodots pietiekams skaits 
kvotu attiecībā uz ievedamām precēm, kā 
paredzēts saskaņā ar 3. punktu.

6. 2013.–2020. gada periodā 5 % no 
Kopienas kvotu apjoma (kas noteikts 

6. Kvotu importa prasību īstenošana var 
notikt, izmantojot ES kvotas vai trešo 
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saskaņā ar 9. un 9.a pantu) rezervē 
jaunām iekārtām; šis ir maksimālais 
apjoms, ko var piešķirt jaunām iekārtām 
saskaņā ar noteikumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi šā panta 1. punktam.

valstu emisiju tirdzniecības sistēmas 
kvotas, kas atzīta par tikpat stingru, kāda 
ir Kopienas sistēma.

Piešķirtās kvotas koriģē, piemērojot 9. 
pantā minēto lineāro koeficientu.
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.
7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 80 % no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem; pēc tam bezmaksas kvotas 
ik gadus samazina par vienādu 
daudzumu, lai 2020. gadā bezmaksas 
kvotas vairs netiktu piešķirtas.

7. Visus attiecīgos kvotu importa prasību 
noteikumus un īstenošanas pasākumus 
pieņem un īsteno ne vēlāk kā līdz 
2012. gada 1. janvārim.

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, 
kurās pastāv būtisks CO2 emisiju 
pārvirzes risks, piešķir bezmaksas kvotas 
līdz pat 100 % apmērā no apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 2. līdz 7. punktu.
9. Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā un pēc 
tam reizi 3 gados Komisija nosaka, kuras ir 
8. punktā minētās nozares. 

9. Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā un pēc 
tam ik gadu Komisija, ņemot vērā 
ieinteresēto personu iesniegtos 
pierādījumus, nosaka, kuras ir 2. punktā
minētās nozares un preces.

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

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

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

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

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

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
ir paaugstinājusi ražošanas izmaksas;

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

(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
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visefektīvākos paņēmienus; visefektīvākos paņēmienus;
(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;

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

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

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

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

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

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. 200
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus.

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. Elektroenerģiju, kas ražota šādos apstākļos, nevajadzētu 
piedāvāt izsolē. Oglekļa uztveršana un uzglabāšana nav pakļauta ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Rūpniecības nozares un jomas, uz kurām 
attiecas oglekļa emisiju pārvirze, bez 
maksas piešķirto kvotu proporcija ir 
100 %, kamēr tiek panākta pieņemama 
starptautiska vienošanās saskaņā ar 
kritērijiem, kas noteikti šīs direktīvas 
28. panta 1.punktā.

Or. fr

Pamatojums

Pagaidu noteikumus bezmaksas kvotu piešķiršana var piemērot vienu gadu agrāk, neradot 
problēmas.

Direktīvā ir jānosaka, ka rūpniecības nozares vai jomas, uz kurām attiecas oglekļa emisiju 
pārvirze, var saņemt bezmaksas kvotas, kamēr nebūs panākta pieņemama starptautiska 
vienošanās. Šis noteikums ir būtiski svarīgs, lai nodrošinātu ieguldījumu plānošanu ES 
teritorijā.
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Grozījums Nr. 202
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada jūnijam
pieņem papildu Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8., kā arī 8.a punktā minēto kvotu 
saskaņotai piešķiršanai.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku noteiktību, pašā direktīvā ir jāiekļauj visi būtiskie noteikumi.

Grozījums Nr. 203
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot ar 2013. gadu, dalībvalstis visas
kvotas piešķir bez maksas visam 
periodam. Komisija līdz 2009. gada
30. jūnijam pieņem Kopienas mērogā 
pilnībā saskaņotus īstenošanas noteikumus 
2. un 3. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai

Or. en
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Pamatojums

Kvotu izsolīšana nav nepieciešama ES noteikto CO2 samazināšanas mērķu sasniegšanai. Tas 
izraisītu enerģijas cenu ievērojamu celšanos, kaitētu rūpniecības nozares konkurētspējai un 
samazinātu patērētāju pirktspēju.  Ar ES kritērijiem saistīta bezmaksas kvotu piešķiršana, 
veicot retrospektīvus pielāgojums (ņemto vēlā faktisko ražošanu), ir labāks variants.

Ar elektroenerģijas ražošanu saistītu CO2 emisijas kvotu izsolīšana patērētājiem rada 
nevajadzīgi lielu izmaksu slogu. Bezmaksas kvotu piešķiršanas mehānisms, kura pamatā ir 
kritēriji un faktiskā ražošanā, ļauj ETS būt daudz efektīvākai.

Grozījums Nr. 204
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījumos uzsvērta kritēriju izmantošana un to nozīmīgās īpašības: salīdzinošās 
novērtēšanas koncepcija ar iespēju ņemt vērā īpašos nosacījumus nozarē, stingras iniciatīvas 
uzlabot rezultātus, apspriedes ar iesaistītajām nozarēm. Alternatīvus ražošanas procesus var 
izmantot par kritērijiem tikai tad, ja tie ir vispārpiemērojami. Atsauce uz potenciālu 
pašreizējās direktīvas III pielikumā jāsaglabā, lai precizētu kritēriju tehnoloģisko būtību.

Grozījums Nr. 205
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus kvotu 
saskaņotai piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz .2. līdz 6. un 8. punktu neievieš vairāk skaidrības, jo 1. punkta trešajā apakšpunktā 
jau ir paredzēta harmonizēta salīdzinošās novērtēšanas sistēma. Plānošanas drošības nolūkos 
vienošanās par salīdzinošās novērtēšanas sistēmām jāpanāk 2010. gada vidū. 

Grozījums Nr. 206
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.
Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesa rezultātā, izmanto par degvielu 
vai rūpniecisko gāzi, operatoram, kurš 
ekspluatē iekārtu, kura rada dūmgāzi, 
kvotas piešķir, pamatojoties uz tādiem 
pašiem piešķiršanas principiem, kas 
ņemti vērā attiecībā uz šo iekārtu.

Or. en
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Pamatojums

Bezmaksas kvotu piešķiršanas principi ir jāzina savlaicīgi, lai tādējādi būtu lielāka skaidrība 
par situāciju nākotnē un netiktu kavēti ieguldījumi. Izmantojot dūmgāzu, kas radusies 
ražošanas procesa rezultātā, tiek taupīti resursi un samazinātas emisijas. Elektroenerģiju, kas 
ražota šajos īpašajos apstākļos, nevajadzētu piedāvāt izsolē, un tai vajadzētu piemērot tādus 
pašus noteikumus kā iekārtām, kuras rada dūmgāzi, jo to izmanto galvenokārt iekšēji.

Grozījums Nr. 207
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Datumu, līdz kuram Komisijai jāpieņem noteikumu par kvotu bezmaksas piešķiršanu, 
nepieciešams pārcelt. Šī panta noteikumi arī jāsasaista ar termiņu, kas paredzēts 11. panta 
1. punktā. Atbilstoši šim pantam katrai dalībvalstij jāsniedz Komisijai iekārtu un to 
bezmaksas kvotu saraksts. Šis saraksts dalībvalstīm jāapspriež ar šo iekārtu operatoriem, un 
tāpēc ieteiktais laika posms nav pietiekošs.

Grozījums Nr. 208
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam 1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
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pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai šo instrumentu izstrādātu pēc iespējas ātrāk, tomēr ir jāizvēlas piemērots laiks.

Grozījums Nr. 209
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Nozaru, uz kurām attiecas 
direktīva, noteikšana tomēr ir būtisks 
elements, un tāpēc tā ir jāregulē.

Or. en

Pamatojums

Kvotu izsolīšana nav nepieciešama ES noteikto CO2 samazināšanas mērķu sasniegšanai. Tas 
izraisītu enerģijas cenu ievērojamu celšanos, kaitētu rūpniecības nozares konkurētspējai un 
samazinātu patērētāju pirktspēju.  Ar ES kritērijiem saistīta bezmaksas kvotu piešķiršana, 
veicot retrospektīvus pielāgojums (ņemto vēlā faktisko ražošanu), ir labāks variants. 

Ar elektroenerģijas ražošanu saistītu CO2 emisijas kvotu izsolīšana patērētājiem rada 
nevajadzīgi lielu izmaksu slogu. Bezmaksas kvotu piešķiršanas mehānisms, kura pamatā ir 
kritēriji un faktiskā ražošanā, ļauj ETS būt daudz efektīvākai.
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Grozījums Nr. 210
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Izstrādājot principus kritēriju 
noteikšanai nozarēs, Komisija apspriežas 
ar visiem attiecīgo nozaru sociālajiem 
partneriem.

Or. en

Pamatojums

Dūmgāzes, kas rodas ražošanas procesā, ir jāizmanto nekavējoties. Lai nodrošinātu dūmgāzu 
efektīvu reģenerāciju, ir jāatļauj maksimāla fleksibilitāte to izmantošanā. Ražošanas procesā 
radušos dūmgāzu izmantošana elektroenerģijas ieguvei palīdz taupīt resursus un samazināt 
CO2 emisijas. Elektroenerģiju, kas ražota šādos apstākļos, nevajadzētu piedāvāt izsolē. 
Oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai nepiemēro kritērijus. 

Grozījums Nr. 211
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Izstrādājot principus kritēriju 
noteikšanai atsevišķās nozarēs, Komisija 
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apspriežas ar attiecīgo nozaru 
pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījumos uzsvērta kritēriju izmantošana un to nozīmīgās īpašības: salīdzinošās 
novērtēšanas koncepcija ar iespēju ņemt vērā īpašos nosacījumus nozarē, stingras iniciatīvas 
uzlabot rezultātus, apspriedes ar iesaistītajām nozarēm. Alternatīvus ražošanas procesus var 
izmantot par kritērijiem tikai tad, ja tie ir vispārpiemērojami. Atsauce uz potenciālu 
pašreizējās direktīvas III pielikumā jāsaglabā, lai precizētu kritēriju tehnoloģisko būtību.

Grozījums Nr. 212
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

 Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc 
iespējas nodrošina, ka kvotu piešķiršana 
rosina izmantot siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas samazinošas un 
energoefektīvas tehnoloģijas, vērību 
pievēršot vislietderīgākajiem 
paņēmieniem; kvotu piešķiršana nerada 
stimulu palielināt emisijas

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku noteiktību, direktīvā ir jāiekļauj visi būtiskie noteikumi.
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Grozījums Nr. 213
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Datumu, līdz kuram Komisijai jāpieņem noteikumu par kvotu bezmaksas piešķiršana, 
nepieciešams pārcelt. Šī panta noteikumi arī jāsasaista ar termiņu, kas paredzēts 11. panta 
1. punktā. Atbilstoši šim pantam katrai dalībvalstij jāsniedz Komisijai iekārtu un to 
bezmaksas kvotu saraksts. Šis saraksts dalībvalstīm jāapspriež ar šo iekārtu operatoriem, un 
tāpēc ieteiktais laika posms nav pietiekošs.

Grozījums Nr. 214
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, pateicoties kritēriju 
izmantošanai. Neskarot atsevišķām 
nozarēm piemērojamos kritērijus, vērību 
pievērš vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, vispārpiemērojamiem
alternatīviem ražošanas procesiem, 
biomasas izmantošanai un potenciālam, 
tostarp emisiju samazināšanas 
tehnoloģiskajam potenciālam. Pasākumi 
rada stimulu samazināt īpašas emisijas. 
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumos uzsvērta kritēriju izmantošana un to nozīmīgās īpašības: salīdzinošās 
novērtēšanas koncepcija ar iespēju ņemt vērā īpašos nosacījumus nozarē, stingras iniciatīvas 
uzlabot rezultātus, apspriedes ar iesaistītajām nozarēm. Alternatīvus ražošanas procesus var 
izmantot par kritērijiem tikai tad, ja tie ir vispārpiemērojami. Atsauce uz potenciālu 
pašreizējās direktīvas III pielikumā jāsaglabā, lai precizētu kritēriju tehnoloģisko būtību.

Grozījums Nr. 215
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 

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

Neskarot atsevišķām nozarēm 
piemērojamos kritērijus, vērību pievērš
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, vispārpiemērojamiem
alternatīviem ražošanas procesiem, 
biomasas izmantošanai un potenciālam, 
tostarp emisiju samazināšanas 
tehnoloģiskajam potenciālam. Pasākumi 
rada stimulu samazināt īpašas emisijas. 
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu, izņemot 
gadījumus, kad elektroenerģiju ražo no 
dūmgāzēm, kas radušās ražošanas 
procesā.

Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesa rezultātā, izmanto par degvielu, 
operatoram, kurš ekspluatē iekārtu, kura 
rada dūmgāzi, kvotas piešķir, 
pamatojoties uz tādiem pašiem 
piešķiršanas principiem, kas ņemti vērā 
attiecībā uz šo iekārtu.

Or. en

Pamatojums

Dūmgāzes, kas rodas ražošanas procesā, ir jāizmanto nekavējoties. Lai nodrošinātu dūmgāzu 
efektīvu reģenerāciju, ir jāatļauj maksimāla fleksibilitāte to izmantošanā. Ražošanas procesā 
radušos dūmgāzu izmantošana elektroenerģijas ieguvei palīdz taupīt resursus un samazināt 
CO2 emisiju. Elektroenerģiju, kas ražota šādos apstākļos, nevajadzētu piedāvāt izsolē. 
Oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai nepiemēro kritērijus. 

Grozījums Nr. 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 

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

energoefektivitātei, ko piemēro 
uzņēmumiem, kuriem piešķir bezmaksas 
kvotas. Šos nozaru kritērijus izstrādā,
pamatojoties uz labākajiem tirgū 
pieejamajiem siltumnīcas efekta gāzu 
taupīšanas un energoefektīvajiem
paņēmieniem un tehnoloģijām, tostarp 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanu, 
koģenerāciju un siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu uztveršanu un uzglabāšanu.
Bezmaksas kvotas iekārtām piešķir tādā 
līmenī, kas nepārsniedz attiecīgā nozares 
kritērija norādīto, lai tādējādi atalgotu 
visefektīvākos operatorus. Kopumā 
pirmajā daļā minētie pasākumi nerada 
stimulu palielināt emisijas. Bezmaksas 
kvotas nepiešķir saistībā ar jelkādu 
elektroenerģijas ražošanu pārdošanai 
trešajām pusēm; bezmaksas kvotas piešķir 
saistībā ar elektroenerģiju, kas tiek 
automātiski ražota kā rūpniecisku 
procesu blakusprodukts, vai atbilstoši 10.a 
panta 7. un 8. punktam, ja vien tā netiek 
ražota pārdošanai trešajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage. 

Grozījums Nr. 217
Paul Rübig

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

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, emisiju samazināšanas 
tehnoloģiskajam potenciālam, 
alternatīviem ražošanas procesiem, 
biomasas izmantošanai un siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršanai un 
uzglabāšanai; kvotu piešķiršana nerada 
stimulu palielināt emisijas.

Or. en

Pamatojums

Kvotu piešķiršanas procesā Komisijai ir jāņem vērā emisiju samazināšanas tehnoloģiskais 
potenciāls, jo dažās nozarēs lielu emisiju apjomu nav iespējams samazināt (procesa emisijas). 
Procesa emisijas klimata pārmaiņas ietemē tāpat kā emisijas, kuras izraisa enerģijas 
patēriņš. Runājot par bezmaksas kvotām (oglekļa noplūdi), procesa emisijām ir liela ietekme 
uz izmaksām. Tāpēc emisiju samazināšanas nolūkos jāņem vērā tehnoloģiskais potenciāls 
atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK paršreizējā III pielikuma 3. punktam.

Grozījums Nr. 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 

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

aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu, izņemot koģenerāciju un 
elektroenerģijas ražošanu savām
vajadzībām;

Or. fr

Pamatojums

Pagaidu noteikumus bezmaksas kvotu piešķiršana par piemērot vienu gadu agrāk, neradot 
problēmas.

Direktīvā ir jānosaka, ka sektori  vai rūpniecības nozares, kuras ir pakļautas oglekļa 
noplūdei, var saņemt bezmaksas kvotas, līdz nebūs panākta piemērota starptautiska 
vienošanās. Šis noteikums ir būtiski svarīgs, lai nodrošinātu ieguldījumu plānošanu ES 
teritorijā.

Grozījums Nr. 219
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – 3. un 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, un
nerada stimulu palielināt emisijas.
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saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.
Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs 
pamatojums, ņemot vērā nolīguma 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Kvotu izsolīšana nav nepieciešama ES noteikto CO2 samazināšanas mērķu sasniegšanai. Tas 
izraisītu enerģijas cenu ievērojamu celšanos, kaitētu rūpniecības nozares konkurētspējai un 
samazinātu patērētāju pirktspēju.  Ar ES kritērijiem saistīta bezmaksas kvotu piešķiršana, 
veicot retrospektīvus pielāgojums (ņemto vēlā faktisko ražošanu), ir labāks variants. 

Ar elektroenerģijas ražošanu saistītu CO2 emisijas kvotu izsolīšana patērētājiem rada 
nevajadzīgi lielu izmaksu slogu. Bezmaksas kvotu piešķiršanas mehānisms, kura pamatā ir 
kritēriji un faktiskā ražošanā, ļauj ETS būt daudz efektīvākai.

Grozījums Nr. 220
Miloslav Ransdorf

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 

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

siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas.

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 nepieciešams pārejas periods, kura laikā notiks elektroenerģijas tirgus pakāpeniska pāreja 
uz pilnīgu izsoles procesu, tādējādi samazinot negatīvo ietekmi uz ražošanas jaudu un 
elektroenerģijas cenām un ļaujot dalībvalstu rūpniecības nozarēm izvairīties no 
energoresursu cenu izraisītiem Eiropas tirgus kropļojumiem.

Grozījums Nr. 221
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

1) koģenerācija iekārtas,
2) enerģijas ražošanu, izmantojot 
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atkritumproduktus, kas radušies 
rūpnieciskās ražošanas procesa rezultātā.

Or. de

Pamatojums

Koģeneratīvā ražošana ir visekonomiskākais enerģijas un siltuma ražošanas veids, izmantojot 
pirmavota enerģiju. Šo atzinumu izmanto daudzas dalībvalstis. Lai šādām iekārtām neuzliktu 
papildu slogu un lai radītu stimulu jaunu šāda veida iekārtu izveidei, pilnīgs izsoles process 
arī turpmāk jāizmanto attiecībā uz tām enerģētikas nozares iekārtām, kuras ražo tikai 
elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Saistībā ar gan tiešajām, gan netiešajām 
emisijām pirmajā daļā minētie pasākumi 
pēc iespējas nodrošina, ka kvotu 
piešķiršana rosina izmantot siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas samazinošas 
un energoefektīvas tehnoloģijas, 
piemēram, ļoti efektīvās koģeneratīvās 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo saistībā ar 
rūpniecisku siltumenerģijas patēriņu vai 
kad to ražo no atliekvielām, kas radušās 
rūpnieciskās ražošanas procesā, ar 
nosacījumu, ka šādā veidā iegūtu 
elektroenerģiju operators patērē savām 
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vajadzībām; abos gadījumos to piešķir 
saskaņā ar tādiem pašiem principiem, 
kādus piemēro 1. pielikumā minētajai 
rūpnieciskajai darbībai.
Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesa rezultātā, izmanto par 
degvielu, operatoram, kurš ekspluatē 
iekārtu, kura rada dūmgāzi, visas 
kvotas tomēr piešķir bez maksas, 
pamatojoties uz tādiem pašiem 
piešķiršanas principiem, kas ņemti 
vērā attiecībā uz šo iekārtu. 

Or. en

Pamatojums

Ļoti efektīvajām koģeneratīvajām tehnoloģijām piemīt ievērojams CO2 emisiju ietaupījuma 
potenciāls, tomēr, lai to realizētu, ETS kvotu piešķiršanas metodē jāņem vērā koģenerācias 
specifika.

Grozījums Nr. 223
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi nosaka 
harmonizētus kritērijus siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijām un
energoefektivitātei uzņēmumos, kuriem 
piešķir bezmaksas kvotas. Šo nozaru 
kritēriju pamatā ir labākās siltumnīcas 
efekta gāzu taupīšanas un energoefektīvās
tehnoloģijas, potenciāls, tostarp emisiju 
samazināšanas tehnoloģiskais potenciāls, 
kā arī tirgū pieejamās tehnoloģijas, 
tostarp aizstājēji, alternatīvi ražošanas 
procesi, biomasas izmantošana, 
koģenerācija un siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu uztveršana un uzglabāšana. 
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ražošanu. Bezmaksas kvotas iekārtām piešķir tādā 
līmenī, kas nepārsniedz attiecīgā nozares 
kritērija norādīto, lai tādējādi atalgotu 
visefektīvākos operatorus. Kopumā, 
pirmajā daļā minētie pasākumi nerada 
stimulu palielināt emisijas uz vienu 
ražošanas vienību. Bezmaksas kvotas 
nepiešķir saistībā ar jelkādu 
elektroenerģijas ražošanu.
Izstrādājot principus salīdzinošu 
novērtējumu noteikšanai atsevišķās 
nozarēs, Komisija apspriežas ar attiecīgo 
nozaru pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined):

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Grozījums Nr. 224
Lena Ek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 

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

aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

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. 225
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo no dūmgāzēm, kas 
radušās ražošanas procesā.



PE409.397v01-00 74/102 AM\730636LV.doc

LV

Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesa rezultātā, izmanto par degvielu, 
operatoram, kurš ekspluatē iekārtu, kura 
rada dūmgāzi, kvotas piešķir, 
pamatojoties uz tiem pašiem piešķiršanas 
principiem, kas ņemti vērā attiecībā uz šo 
iekārtu.

Or. en

Pamatojums

Ražošanas procesā radušos dūmgāzu izmantošana elektroenerģijas ieguvei palīdz taupīt 
resursus un samazināt CO2 emisiju. Elektroenerģiju, kas ražota, ņemot vērā šādus īpašus 
apstākļus, nevajadzētu piedāvāt izsolē. Ražošanas procesā neizbēgami radušos gāzu 
nepārtrauktu un ilgtspējīgu izmantošanu var vislabāk nodrošināt, ja ražotājam, kura darbības 
rezultātā neizbēgami rodas šādas gāzes, piešķir korelatīvas kvotas un, to darot, izmanto tādu 
pašu piešķiršanas metodiku, kādu piemēro attiecīgajai iekārtai, kura nenovēršami rada šādas 
gāzes.

Grozījums Nr. 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo saistībā ar 
rūpniecisku siltumenerģijas patēriņu vai 
kad to ražo no atliekvielām, kas radušās 
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rūpnieciskās ražošanas procesā, ar 
nosacījumu, ka šādā veidā iegūtu 
elektroenerģiju operators patērē savām 
vajadzībām; abos gadījumos to piešķir 
saskaņā ar tādiem pašiem principiem, 
kādus piemēro 1. pielikumā minētajai 
rūpnieciskajai darbībai.

Tomēr, ja dūmgāzi, kas radusies 
ražošanas procesa rezultātā, izmanto 
par degvielu, operatoram, kurš 
ekspluatē iekārtu, kura rada 
dūmgāzi, visas kvotas piešķir bez 
maksas, pamatojoties uz tādiem 
pašiem piešķiršanas principiem, kas 
ņemti vērā attiecībā uz šo iekārtu.

Or. en

Pamatojums

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Grozījums Nr. 227
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 

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

siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo saistībā ar 
rūpniecisku siltumenerģijas patēriņu vai 
kad to ražo no atliekvielām, kas radušās 
rūpnieciskās ražošanas procesā. abos 
šajos gadījumos kvotas piešķir saskaņā ar 
1. apakšpunktā un 7. punktā minētajiem 
īstenošanas pasākumiem, kurus piemēro 
arī attiecībā uz galveno rūpniecisko 
procesu.

Or. en

Pamatojums

Pagājušajos gados nozare veica ieguldījumus ļoti efektīvajā elektroenerģijas un siltumuma 
ražošanā un elektroenerģijas ražošanā uz vietas, izmantojot ražošanas procesa atliekas. 
Pašreizējā priekšlikumā ieteiks attiecībā uz visiem elektroenerģijas veidiem piemērot 
vienādus kvotu piešķiršanas principus, jo tiek pieņemts, ka pastāv viens elektroenerģijas 
tirgus. Tas ir kļūdains pieņēmums. Elektroenerģija un siltums, ko saražo ražošanas procesos, 
ir paredzēts šo procesu vajadzībām. Rūpnieciskajai enerģijas ražošanai kvotas jāpiešķir 
atbilstoši noteikumiem, ko piemēro šai nozarei, jo tie ir šīs nozares būtiska sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 228
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dūmgāzi, kas neizbēgami radusies 
ražošanas procesa rezultātā, izmanto par 
degvielu, operatoram, kurš ekspluatē 
iekārtu, kura neizbēgami rada dūmgāzi, 
kvotas piešķir, pamatojoties uz tādiem 
pašiem piešķiršanas principiem, kas ņemti 
vērā attiecībā uz šo iekārtu.
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Or. en

Pamatojums

Neizbēgami radušos gāzu uztveršana un sekojoša izmantošana palielina resursu efektivitāti 
un tādā veidā veicina CO2 emisiju vispārējo samazināšanos.

Grozījums Nr. 229
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata turpmākajam 
periodam, kurš sākas 2021. gadā, lai 
nodrošinātu, ka bezmaksas kvotas piešķir 
tikai tādā gadījumā, ja tam ir pienācīgs 
pamatojums, ņemot vērā nolīguma 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Kvotu piešķiršanas noteikumus (maksimumvērtību noteikšanu un bezmaksas kvotu 
piešķiršanu) nevajadzētu mainīt pašreizējā tirdzniecības perioda laikā. Tas negatīvi ietekmētu 
aprēķinus un ieguldītāju riska pārvaldības stratēģiju. Plānošanas drošība ir ļoti svarīga. Ex-
ante principam saistībā ar „spēles noteikumu” noteikšanu perioda laikā jāpaliek 
nemainīgam.
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Grozījums Nr. 230
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tā, vai iekārtas ir ārējas vai 
nē, tām piemēro vienādus noteikumus 
saistībā ar emisiju kvotām.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, 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.

Grozījums Nr. 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neatkarīgi no tā, vai iekārtas ir ārējas 
vai nē, tām piemēro vienādus noteikumus 
saistībā ar emisiju kvotām.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, 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.
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Grozījums Nr. 232
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Nozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka oglekļa noplūdes risku nevar 
citādi novērst, kurās elektroenerģija ir 
ražošanas izmaksu liela daļa un kurās tā 
tiek ražota efektīvi, piešķir maksimālu 
kvotu daudzumu, lai tādējādi tiktu ņemta 
vērā CO2  izmaksu ietekme uz 
elektroenerģijas cenām. Kvotu 
piešķiršanas pamatā ir šo iekārtu vidējais 
elektroenerģijas patēriņš, ko nosaka katru 
gadu, un CO2 izmaksu prognozējamā 
ietekme tipiskā marginālā cenu nosakošā 
elektroenerģijas ražošanā, turklāt šīs 
kvotas piešķir papildus tiešo emisiju 
bezmaksas kvotām, nemainot vispārējo 
kvotu apjomu, kas noteikts 9. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ar CO2  saistīto izmaksu ietekme uz elektroenerģiju būs īpaši jūtama intensīvās 
elektroenerģijas ražošanas procesos. Ja tie ir pakļauti starptautiskai konkurencei, kuru 
izraisa šīs netiešās CO2 emisijas, pastāv risks zaudēt konkurētspēju, vienlaicīgi nepanākto 
rezultātus vides jomā.

Grozījums Nr. 233
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka oglekļa noplūdes risku nevar 
citādi novērst, kurās elektroenerģija ir 
ražošanas izmaksu liela daļa un kurās tā 
tiek ražota efektīvi, piešķir maksimālu 
kvotu daudzumu, lai tādējādi tiktu ņemta 
vērā CO2  izmaksu ietekme uz 
elektroenerģijas cenām. Kvotu 
piešķiršanas pamatā ir šo iekārtu vidējais 
elektroenerģijas patēriņš, ko nosaka katru 
gadu, un CO2 izmaksu prognozējamā 
ietekme tipiskā marginālā cenu nosakošā 
elektroenerģijas ražošanā, turklāt šīs 
kvotas piešķir papildus tiešo emisiju 
bezmaksas kvotām, nemainot vispārējo 
kvotu apjomu, kas noteikts 9. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ar CO2  saistīto izmaksu ietekme uz elektroenerģiju būs īpaši jūtama intensīvās 
elektroenerģijas ražošanas procesos. Ja tie ir pakļauti starptautiskai konkurencei, kuru 
izraisa šīs netiešās CO2 emisijas, pastāv risks zaudēt konkurētspēju, vienlaicīgi nepanākto 
rezultātus vides jomā.

Grozījums Nr. 234
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 

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

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. 235
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas
iekārtām, uztveršanas iekārtām, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijai, ko ražo ārpus 
koģenerācijas iekārtām, uztveršanas 
iekārtām, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

Or. de
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Pamatojums

Kvotas, par kurām tiek ņemta maksa, vajadzētu attiecināt tikai uz tādu elektroenerģiju, kuru 
neražo koģenerācijas iekārtās, lai tādējādi neuzliktu papildu slogu visefektīvākajam 
elektroenerģijas ražošanas veidam un netraucētu koģenerācijas veicināšanu dažādās valstīs.

Grozījums Nr. 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

2. Iekārtām piešķirtais kvotu skaits atbilst 
gada gaidāmā vidējā ražošanas apjoma 
aritmētiskajam iznākumam, iekārtas 
attiecīgajiem kritērijiem, kā arī kalendāro 
gadu skaitam kvotu piešķiršanas periodā 
pēc nodošanas ekspluatācijā. Ja 
ražošanas apjoms vienā kalendārajā gadā 
atšķiras no gada gaidāmā vidējā 
ražošanas apjoma, ražošanas 
samazināšanās gadījumā operators līdz 
nākamā gada 30. aprīlim atdod 
attiecīgajai iestādei kvotas, kuru skaitu 
iegūst, ražošanas apjomu reizinot ar 
iekārtai piemērojamo kritēriju. Ja 
ražošanas apjoms ir pieaudzis, attiecīgā 
iestāde pēc iesnieguma saņemšanas un 
līdz nākamā gada 30. aprīlim piešķir 
papildu kvotas, pamatojoties uz tiem 
pašiem aprēķiniem. Kritērijus nosaka, 
ievērojot regulatīvo kontroles procedūru, 
kas minēta [23. panta 3. punktā]. Tajos 
ņem vērā attiecīgo iekārtu tehnisko 
samazināšanas potenciālu. Nosakot 
kritērijus, neņem vērā neizbēgamas ar 
ražošanas procesu saistītas emisijas. Tas 
pats attiecas uz neizbēgamām dūmgāzēm. 
Ja dūmgāzi izmanto par degvielu, 
operatoram, kurš ekspluatē iekārtu, kura 
rada dūmgāzi, kvotas vajadzētu piešķirt, 
pamatojoties uz tādiem pašiem 
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piešķiršanas principiem, kādus piemēro 
šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Kvotas vajadzētu piešķirt bez maksa, ievērojot ES kritērijus un veicot retrospektīvus 
pielāgojumus atbilstoši faktiskajam ražošanas apjomam. Šī kvotu piešķiršanas metode ir 
efektīvs klimata pārmaiņu novēršanas instruments, kura izmaksas ir pieņemamas visai 
ekonomikai. Šo kvotu piemērošanas modeli īsteno jaunajā 2. pantā.

Grozījums Nr. 237
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijai, ko ražo ārpus 
koģenerācijas iekārtām, uztveršanas 
iekārtām, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 1. pantam, 8. punktam un 1. punktam.

Grozījums Nr. 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, izņemot tās iekārtas, kuras ražo 
elektroenerģiju savām vajadzībām kā 
rūpniecisku procesu blakusproduktu vai 
atbilstoši 10.a panta 7. un 8. punktam, 
uztveršanas iekārtām, siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka elektroenerģijai, kuru savām vajadzībām ražo 
energoietilpīgas nozares, nevajadzētu piemērot tādus pašus noteikumus kā elektroenerģijas 
ražošanas iekārtām šīs shēmas kontekstā. Tai nevar piemērot tādus pašus noteikumus kā 
ražošanai komunālo pakalpojumu sniegšanas mērķiem, jo, no konkurences viedokļa 
raugoties, tās galīgā izmantošana pilnīgi atšķiras no komunālā pakalpojuma galīgās 
izmantošanas.

Grozījums Nr. 239
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijai, ko ražo ārpus 
koģenerācijas iekārtām, uztveršanas 
iekārtām, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

Or. de
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Pamatojums

Bezmaksas kvotas vajadzētu piešķirt tikai saistībā ar elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas 
iekārtām, lai tādējādi netraucētu koģenerācijas veicināšanas mehānismus dažādās valstīs. 

Grozījums Nr. 240
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir uztveršanas iekārtām, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi tam, kā tas ierosināts citās nozarēs, arī enerģētikas nozarē izsoles jāievieš 
pakāpeniski, sākumā, 2013. gadā, piešķirot bezmaksas kvotas 80 % apjomā un jau līdz 
2020. gadam sasniedzot 100 % izsolē piedāvātā apjoma. Pakāpeniska izsolīšana ļaus uzlabot 
energoefektivitāti un pielāgot elektroenerģijas ražošanu augstākām prasībām, kuras noteiktas 
jaunajā IPPC direktīvā.

Grozījums Nr. 241
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir uztveršanas iekārtām, siltumnīcas 
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iekārtām, uztveršanas iekārtām, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi tam, kā tas ierosināts citās nozarēs, arī enerģētikas nozarē izsoles jāievieš 
pakāpeniski, sākumā, 2013. gadā, piešķirot bezmaksas kvotas 80 % apjomā un līdz 
2020. gadam sasniedzot 100 % izsolē piedāvātā apjoma. Tas jādara galvenokārt tādēļ, ka ES 
enerģijas tirgus nav pilnībā apvienots. Pašreizējie izolētie tirgi neļaus nodot jaudu, kas 
nepieciešama, lai neitralizētu ar elektroenerģijas ražošanu saistītu kvotu 100 % izsolīšanu. 
Turklāt pakāpeniska izsolīšana ļaus uzlabot energoefektivitāti un pielāgot elektroenerģijas 
ražošanu augstākām prasībām, kuras noteiktas jaunajā IPPC direktīvā.

Grozījums Nr. 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja atsevišķiem produktiem vai 
procesiem nav noteikti kritēriji atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai, kas 
minēta [23. panta 3. punktā], attiecīgajai 
iestādei emisiju kvotas piešķir, ņemot vērā 
gada vidējo kvotu otrajam ES ETS 
tirdzniecības periodam un to pielāgojot 
atbilstoši 9. pantā minētajam lineārajam 
koeficientam. Tiek ņemts vērā attiecīgo 
iekārtu tehniskais samazināšanas 
potenciāls.
Ja uz šiem produktiem vai procesiem 
neattiecās otrais ES ETS tirdzniecības 
periods, kvotas piešķir, ņemot vērā 
iepriekšējās darbības rezultātus.

Or. en
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Pamatojums

Jāpieņem, ka pašlaik kritērijus nevar vispārīgi noteikt visiem produktiem un procesiem. Tas 
tā var būt gadījumā ar ļoti specifiskiem produktiem, kuri ETS ietvaros ir atbildīgi par nelielu 
emisiju daudzumu. Šādām iekārtām CO2 kvotas jāpiešķir, ņemot vērā iepriekšējās darbības 
rezultātus.

Grozījums Nr. 243
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Koģenerācijas iekārtas 
Direktīvas 2004/8/EK nozīmē saņem 
bezmaksas kvotas, pamatojoties uz 
vispārpieņemtiem Eiropas kritērijiem. Šīs 
kvotas izdod un uzrauga, ievērojot 
saskaņotu procedūru.

Or. de

Pamatojums

Koģenerācijas iekārtas ir visefektīvākais elektroenerģijas ražošanas veids Šī iemesla dēļ to 
izmantošana vairākās dalībvalstīs tiek pat veicināta. Slogs, ko rada 3. panta noteikumi, būtu 
tiešā pretrunā ar šiem veicinošajiem pasākumiem.
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Grozījums Nr. 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Saistībā ar siltumu, ko ražo 
rūpnieciskai izmantošanai, piešķir 
bezmaksas kvotas, ievērojot bezmaksas 
kvotu īpatsvaru attiecīgajās rūpniecības 
nozarēs, neatkarīgi no tā, vai šo siltumu 
ražo kopā ar elektroenerģiju vai nē.

Neatkarīgi no tā, vai siltumu ražo kopā ar 
elektroenerģiju vai nē, ja to ražo 
komunālās apkures vajadzībām un ja tā 
ražošana atbilst pamatnostādnēm par 
valsts palīdzību vides aizsardzībai, saistībā 
ar to saņem bezmaksas kvotas, lai tādējādi 
nodrošinātu līdzvērtīgu attieksmi 
salīdzinājumā ar citiem siltuma 
ražotājiem, uz kuriem neattiecas ES ETS. 

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem attiecībā uz siltuma ražošanu jābūt precīziem un skaidriem. Teksts nepieļautu 
diskrimināciju starp „ārēju” koģenerāciju un „iekšēju” ražošanu rūpniecības nozarē.

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.
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Grozījums Nr. 245
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Koģenerācijas iekārtas 
Direktīvas 2004/8/EK nozīmē saņem 
bezmaksas kvotas, pamatojoties uz 
vispārpieņemtiem Eiropas kritērijiem. Šīs 
kvotas izdod un uzrauga, ievērojot 
saskaņotu procedūru.

Or. de

Pamatojums

Koģenerācijas iekārtas ir visefektīvākais elektroenerģijas ražošanas veids Šī iemesla dēļ to 
izmantošana vairākās dalībvalstīs tiek pat veicināta. Slogs, ko rada 3. panta noteikumi, būtu 
tiešā pretrunā ar šiem veicinošajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Bezmaksas kvotas var piešķirt 
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 

3. Ļoti efektīvajām 
termoelektrocentrālēm, kā tās noteiktas 
Direktīvā 2004/8/EK, par elektroenerģiju 
un siltumu, ko tās ražo piešķir bezmaksas 
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2004/8/EK), ja it ekonomiski pamatots 
pieprasījums; tas vajadzīgs, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
salīdzinājumā ar citiem siltuma 
ražotājiem. Pēc 2013. gada katru gadu 
šīm iekārtām par siltuma ražošanu 
piešķirto kvotu kopapjomu koriģē ar 
9. pantā minēto lineāro koeficientu.

kvotas bez laika ierobežojumiem, 
pamatojoties uz kritēriju.

Or. en

Pamatojums

Koģenerācija ir klimata aizsardzība stūrakmens. Direktīvā 2004/8/EK tiek atbalstīta ļoti 
efektīvo termoelektrocentrāļu saglabāšana un paplašināšana. Izsoles rezultātā radīts papildu 
slogs būt neproduktīvs. Daudzos gadījumos dalībvalstu pasākumi, lai veicinātu 
termoelektrocentrāles, nesniegtu vēlamos rezultātus, esošo termoelektrocentrāļu ražošanas 
apjomi samazinātos un nenotiktu turpmāka paplašināšanās. Gadījumos, kad izsole ir 
galvenais mehānisms kvotu piešķiršanai elektroenerģijas ražotājiem, izsoles nepiemērošana 
termoelektrocentrālēm atbilst klimata aizsardzības mērķiem.

Grozījums Nr. 247
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Enerģijas ražošanas iekārtas, kuras 
izmanto koģenerāciju (kā definēts 
Direktīvā 2004/8/EK) saņem bezmaksas 
kvotas, pamatojoties uz harmonizētiem 
Eiropas kritērijiem.

Or. de
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Pamatojums

See Pamatojums Article 1 - point 8 - point 1.

Grozījums Nr. 248
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Bezmaksas kvotas piešķir
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja ir ekonomiski pamatots 
pieprasījums; tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
citiem siltuma ražotājiem. Bezmaksas 
kvotas piešķir arī saistībā ar enerģijas 
ražošanu koģenerācijas iekārtās, kuras 
ražo elektroenerģiju un siltumu 
komunālajām apkures sistēmām, kā arī 
saistībā ar elektroenerģiju, ko šādas 
iekārtas ražo savam patēriņam. Pēc 
2013. gada katru gadu šīm iekārtām par 
siltuma ražošanu piešķirto kvotu 
kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Tekstā skaidri jānorāda, kādos gadījumos iespējams saņemt bezmaksas kvotas. Turklāt 
iestādēm jāatbalsta koģenerācija iekārtas, kuras piegādā enerģiju komunālajām apkures 
sistēmām, jo šīs iekārtas arī veicina resursu ilgtspējīgu izmantošanu, sniedz ieguldījumu cīņā 
pret klimata pārmaiņām un nodrošina iedzīvotāju lielākajai daļai pieejamu sabiedrisku 
pakalpojumu.
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Grozījums Nr. 249
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Bezmaksas kvotas, izmantojot kritēriju 
metodi, piešķir siltuma un 
elektroenerģijas ražošanas iekārtām par 
siltuma ražošanu, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju (kā definēts 
Direktīvā 2004/8/EK) un komunālās 
apkures sistēmu siltuma ražotājiem, ja ir
ekonomiski pamatots pieprasījums; tas 
vajadzīgs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi salīdzinājumā ar citiem siltuma 
ražotājiem.

Or. en

Pamatojums

Dažās valstīs vairāk nekā 50 % pieprasītā siltuma piegādā komunālās apkures sistēmas, kas 
daudzās dalībvalstīs ir svarīgi. Šim sektoram uzliekot pienākumu pirkt kvotas, celtos siltuma 
cenas, kam būt nevēlamas sociālās sekas un ietekme uz vidi. Pastāv risks, ka mājsaimniecības 
aizstātu komunālo pakalpojumu tīklu piedāvāto siltumu, kas ir dārgāks, ar individuālām 
akmeņogļu dedzināšanas sistēmām, kuras ir pakļautas ne tik stingrai emisiju kontrolei.

Grozījums Nr. 250
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Bezmaksas kvotas var piešķirt
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 

3. Bezmaksas kvotas piešķir par tāda
siltuma ražošanu, ko piegādā rūpniecības 
nozarēm vai citiem piegādātājiem, 
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koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja it ekonomiski pamatots 
pieprasījums; tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
citiem siltuma ražotājiem. Pēc 2013. gada 
katru gadu šīm iekārtām par siltuma 
ražošanu piešķirto kvotu kopapjomu koriģē 
ar 9. pantā minēto lineāro koeficientu.

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

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka dažādās dalībvalstīs pastāv dažādas sistēmas kvotu piešķiršanai par 
siltuma ražošanu, ar jauno direktīvu vajadzētu ieviest kopējus ES harmonizētos noteikumus 
saistībā ar bezmaksas kvotu piešķiršanu par siltuma ražošanu. Tas var būt veids, kā atbalstīt 
ļoti efektīvo siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju.

Grozījums Nr. 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Siltuma efektīva ražošana, izmantojot koģenerāciju, neatkarīgi no avota labvēlīgi ietekmē 
vidi, un tāpēc tā ir jāveicina. 

Grozījums Nr. 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 4. un 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

svītrots

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kas Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām 
piešķirto kvotu kopapjomu koriģē ar 
9. pantā minēto lineāro koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Nevar skaidri saprast, vai minētās iekārtas nozīmē atsevišķas iekārtas vai iekārtu grupu. 
Tāpat nav skaidrs, vai piemēro koriģējošo faktoru un kādam mērķim to dara. Lai pienācīgi 
novērstu oglekļa noplūdes risku, pilnībā jāpiešķir tas kvotu daudzums, kas aprēķināts, 
piemērojot kritērijus. To nodrošina 10.a panta 1. un 7. punkts, un tāpēc 10.a panta 4. un 
5. punkti nav būtiski.
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Grozījums Nr. 253
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 4. un 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā
izmanto korekcijas koeficientu.

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Ja nepieciešams panākt 
atbilstību apjomiem, kas noteikti 1 līdz 
3. punktā, nemainot vispārējo kvotu 
apjomu, kas noteikts 9. pantā, piemēro
korekcijas koeficentu. 

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto,
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu. Ja nepieciešams 
panākt atbilstību apjomiem, kas noteikti 1 
līdz 3. punktā, nemainot vispārējo kvotu 
apjomu, kas noteikts 9. pantā, piemēro 
korekcijas koeficentu. 

Or. en

Pamatojums

Lai attaisnotu resursus, kas iztērēti, izstrādājot kritērijus, un ņemot vērā šo kritēriju 
ambiciozo būtību, kvotas jāpiešķir atbilstoši kvotu apjomiem, kas aprēķināti, piemērojot šos 
kritērijus. Pārsniegtās maksimumvērtības, kā norādīts šajos punktos, sedz, izmantojot izsolei 
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paredzētos kvotu apjomus, kā arī pārpalikumus, kuri jāpārnes uz izsolei nododamo kvotu 
apjomu. Pirmajā gadījumā izsolei paredzēto kvotu samazināšanu kompensē ar samazinātu 
pieprasījumu, un tāpēc var sagaidīt, ka tas nepalielinās kvotu cenas. Precizējums, lai 
parādītu, ka tiek ievērotas ETS maksimumvērtības.

Grozījums Nr. 254
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā
izmanto korekcijas koeficientu.

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Ja nepieciešams panākt 
atbilstību apjomiem, kas noteikti 1 līdz 
3. punktā, nemainot vispārējo kvotu 
apjomu, kas noteikts 9. pantā, piemēro
korekcijas koeficentu. 

Or. en

Pamatojums

Salīdzinošai novērtēšanai jākļūst par galveno kvotu piešķiršanas metodi. Tomēr, ja 
salīdzinošās novērtēšanas sistēma nav attīstīta, vēsturiskie dati par emisijām var radīt šķērsli 
bezmaksas kvotu piešķiršanai.
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Grozījums Nr. 255
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās tiešo emisiju kvotas 
iekārtām, kuras darbojas 2013. gadā un 
kurām laikposmā no 2008. līdz 
2012. gadam piešķirta bezmaksas kvota, 
proporcionāli no Kopienas ikgadējā 
kopapjoma nedrīkst būt lielāks par to 
attiecīgo emisiju procentuālo daudzumu, 
ko šīs iekārtas emitējušas laikposmā no 
2005. līdz 2007. gadam. Vajadzības 
gadījumā izmanto korekcijas koeficientu. 
Vajadzības gadījumā izmanto korekcijas 
koeficientu.

Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot netiešo emisiju kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma 
nepārsniedz attiecīgo emisiju procentuālo 
daudzumu, kuru Kopienas 
elektroenerģijas ražošanas iekārtas 
emitēja laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ES mērķim bezmaksas kvotas jāpiešķir saistībā gan ar elektroenerģijas, gan siltuma 
ražošanu rūpnieciskajās koģenerācijas iekārtās rūpnieciskai izmantošanai, tādējādi 
nodrošinot, ka šī efektīvā tehnoloģija tiek pietiekami stimulēta (direktīva par 
termoelektrostacijām). Tāpēc 3. punkts ir jāgroza.
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Grozījums Nr. 256
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo apstiprināto
emisiju procentuālo daudzumu laikposmā 
no 2005. līdz 2007. gadam Vajadzības 
gadījumā izmanto korekcijas koeficientu.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā
izmanto korekcijas koeficientu.

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Ja nepieciešams panākt 
atbilstību apjomiem, kas noteikti 1 līdz 
3. punktā, nemainot vispārējo kvotu 
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apjomu, kas noteikts 9. pantā, piemēro
korekcijas koeficentu. 

Or. en

Pamatojums

Lai attaisnotu resursus, kas iztērēti, izstrādājot kritērijus, un ņemot vērā šo kritēriju 
ambiciozo būtību, kvotas jāpiešķir atbilstoši kvotu apjomiem, kas aprēķināti, piemērojot šos 
kritērijus.  Pārsniegtās maksimumvērtības, kā norādīts šajos punktos, sedz, izmantojot izsolei 
paredzētos kvotu apjomus, kā arī pārpalikumus, kuri jāpārnes uz izsolei nododamo kvotu 
apjomu.

Grozījums Nr. 258
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā 
minēto lineāro koeficientu. Ja 
nepieciešams panākt atbilstību apjomiem, 
kas noteikti 1 līdz 3. punktā, nemainot 
vispārējo kvotu apjomu, kas noteikts 
9. pantā, piemēro korekcijas koeficentu. 

Or. en

Pamatojums

Korekcijas koeficentu piemēro, lai veicinātu augšējā limita noteikšanu bezmaksas kvotām 
kritēriju līmenī.
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Grozījums Nr. 259
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

5. Maksimālais tiešo emisiju kvotu apjoms, 
ko izmanto, aprēķinot piešķiramās kvotas 
iekārtām, kas Kopienas sistēmā iesaistītas 
tikai no 2013. gada, 2013. gadā nav lielāks 
par šo iekārtu apstiprināto emisiju 
kopapjomu laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Katru nākamo gadu šīm 
iekārtām piešķirto kvotu kopapjomu koriģē 
ar 9. pantā minēto lineāro koeficientu.

Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot netiešo emisiju kvotas iekārtām, 
kuras Kopienas shēmā iekļaus tikai pēc 
2013. gada, proporcionāli no Kopienas 
ikgadējā kopapjoma nepārsniedz attiecīgo 
emisiju procentuālo daudzumu, kas 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam 
radās Eiropas elektroenerģijas ražošanas 
rezultātā. Vajadzības gadījumā izmanto 
korekcijas koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ES mērķim bezmaksas kvotas jāpiešķir saistībā gan ar elektroenerģijas, gan siltuma 
ražošanu rūpnieciskajās koģenerācijas iekārtās rūpnieciskai izmantošanai, tādējādi 
nodrošinot, ka šī efektīvā tehnoloģija tiek pietiekami stimulēta (direktīva par 
termoelektrostacijām). Tāpēc 3. punkts ir jāgroza.
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Grozījums Nr. 260
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu. Ja nepieciešams 
panākt atbilstību apjomiem, kas noteikti 1 
līdz 3. punktā, nemainot vispārējo kvotu 
apjomu, kas noteikts 9. pantā, piemēro 
korekcijas koeficentu. 

Or. en

Pamatojums

Lai attaisnotu resursus, kas iztērēti, izstrādājot kritērijus, un ņemot vērā šo kritēriju 
ambiciozo būtību, kvotas jāpiešķir atbilstoši kvotu apjomiem, kas aprēķināti, piemērojot šos 
kritērijus.  Pārsniegtās maksimumvērtības, kā norādīts šajos punktos, sedz, izmantojot izsolei 
paredzētos kvotu apjomus, kā arī pārpalikumus, kuri jāpārnes uz izsolei nododamo kvotu 
apjomu.

Grozījums Nr. 261
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
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aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu vēsturisko emisiju kopapjomu 
2008. gadā vai šo iekārtu vidējo emisiju 
kopapjomu laikposmā no 2008. līdz 
2010. gadam. Katru nākamo gadu šīm 
iekārtām piešķirto kvotu kopapjomu koriģē 
ar 9. pantā minēto lineāro koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos nav pieejami vēsturiski dati par emisijām laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam, un šādi dati saistībā ar Kopienas shēmā iekļautām iekārtām nav jāuzglabā pēc 
2013. gada, tāpēc apstiprinātos datus varēs iesniegt, sākot ar 2008. gadu.
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