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Grozījums Nr. 262
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2013.–2020. gada periodā 5 % no 
Kopienas kvotu apjoma (kas noteikts 
saskaņā ar 9. un 9.a pantu) rezervē 
jaunām iekārtām; šis ir maksimālais 
apjoms, ko var piešķirt jaunām iekārtām 
saskaņā ar noteikumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi šā panta 1. punktam.

Piešķirtās kvotas koriģē, piemērojot 9. 
pantā minēto lineāro koeficientu.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

6. Jaunas iekārtas saņem piešķīrumu no 
izsolei paredzētā budžeta. Piešķiršana 
notiek pēc analoģijas ar pašreizējām 
iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīm jau ir izsolei paredzēts kvotu budžets, no kura var piešķirt līdzekļus 
jaunām iekārtām, nav nepieciešamības veidot atsevišķu līdzekļu rezervi jaunām iekārtām.
Turklāt nevajadzētu noteikt ierobežojumus budžetam, kurš paredzēts jaunām iekārtām, jo šīs 
iekārtas ir tās, kas veido efektivitātes palielinājumu. Minētā iemesla dēļ, kā arī rūpniecības 
politikas apsvērumu dēļ ieguldījumus šādās iekārtās nevajadzētu kavēt, radot finansiālu 
slogu, kas izpaužas kā pienākums iegādāties sertifikātus.

Grozījums Nr. 263
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2013.–2020. gada periodā 5 % no 
Kopienas kvotu apjoma (kas noteikts 
saskaņā ar 9. un 9.a pantu) rezervē 
jaunām iekārtām; šis ir maksimālais 
apjoms, ko var piešķirt jaunām iekārtām 
saskaņā ar noteikumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi šā panta 1. punktam.

Piešķirtās kvotas koriģē, piemērojot 9. 
pantā minēto lineāro koeficientu.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

6. Jaunas iekārtas saņem piešķīrumu no 
izsolei paredzētā budžeta. Piešķiršana 
notiek pēc analoģijas ar pašreizējām 
iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīm jau ir izsolei paredzēts kvotu budžets, no kura var piešķirt līdzekļus 
jaunām iekārtām, nav nepieciešamības veidot atsevišķu līdzekļu rezervi jaunām iekārtām.
Turklāt nevajadzētu noteikt ierobežojumus budžetam, kurš paredzēts jaunām iekārtām, jo šīs 
iekārtas ir tās, kas veido efektivitātes palielinājumu. Minētā iemesla dēļ, kā arī rūpniecības 
politikas apsvērumu dēļ ieguldījumus šādās iekārtās nevajadzētu kavēt, radot finansiālu 
slogu, kas izpaužas kā pienākums iegādāties sertifikātus.

Grozījums Nr. 264
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. 2013.–2020. gada periodā 5 % no 
Kopienas kvotu apjoma (kas noteikts 
saskaņā ar 9. un 9.a pantu) rezervē, lai
jaunām iekārtām nodrošinātu likviditāti, 
kā arī tādiem gadījumiem, kad tirgū 
izveidojas apstākļi, kuru rezultātā oglekļa 
cena kļūst nepamatoti augsta vai zema.
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panta 1. punktam. Maksimālais apjoms, ko var piešķirt 
jaunām iekārtām saskaņā ar noteikumiem, 
kuri pieņemti atbilstīgi šā panta 
1. punktam.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 265
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķirtās kvotas koriģē, piemērojot 9. 
pantā minēto lineāro koeficientu.

Piešķirtās kvotas koriģē, piemērojot 
9. pantā minēto lineāro koeficientu, 
izņēmuma gadījumi ir Direktīvā 
2004/8/EK noteiktās siltuma un 
elektroenerģijas kombinētās iekārtas ar 
augstu energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Lai Eiropas Savienībā tiktu ievērots ETS noteiktais ambiciozais un vispārējais mērķis par 
maksimāli pieļaujamā CO2 emisijas apjoma nepārsniegšanu, vajadzēs palielināt siltuma un 
elektroenerģijas kombinēto iekārtu skaitu, jo tās aizstāj ievērojamu skaitu atsevišķas iekārtas, 
kas ražo siltumu, un tādējādi par 10–30 % samazina CO2 emisijas apjomu. Ir svarīgi veicināt 
ieguldījumus jaunās iekārtās un attiekties pret tiem tā, kā pret pašreizējām sistēmām.
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Grozījums Nr. 266
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo, izmantojot 
rūpnieciskās ražošanas procesā radušās 
dūmgāzes.
Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesa rezultātā, izmanto par degvielu, 
operatoram, kurš ekspluatē iekārtu, kura 
rada dūmgāzi, kvotas piešķir, 
pamatojoties uz tiem 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. Izsolīšanu nevajadzētu attiecināt uz elektroenerģiju, kas ražota, ņemot vērā 
šādus īpašus apstākļus.

Grozījums Nr. 267
Paul Rübig

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

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Elektroenerģijas ražotājiem bezmaksas 
kvotas nepiešķir.

Or. en

Pamatojums

Nozarē, kurā izmanto pašu ražotu elektroenerģiju, ir jāsaglabā bezmaksas kvotu sistēma, jo 
pašražotājiem radītās CO2 izmaksas ir būtiska oglekļa izmaksu aprēķināšanas sastāvdaļa, kas 
ietekmēs jautājumu par oglekļa noplūdi.

Grozījums Nr. 268
Miloslav Ransdorf

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja nebūs pamudinājumu, jaunu ieguldījumu skaits nebūs pietiekams. Tādējādi ilgāk tiks 
ekspluatētas gan vecās iekārtas, gan iekārtas, kuras nav tik efektīvas un kuras rada lielāku 
CO2 emisijas daudzumu. Politikas veidotāji nevar atļauties riskēt ar miljardiem līdzekļu, kas 
ieguldīti izziņotajos projektos. (Šādu faktu nepārprotami apliecina gan DENA publicētais 
jaunākais pētījums, gan tas, ka ir atcelti vairāki izziņoti jaunu spēkstaciju celtniecības 
projekti).
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Grozījums Nr. 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar elektroenerģijas ražošanu saistītu CO2 emisijas kvotu izsolīšana patērētājiem rada 
nevajadzīgi lielu izmaksu slogu. Bezmaksas kvotu piešķiršanas mehānisms, kurš pamatojas uz 
salīdzinošo novērtēšanu un faktisko ražošanu, ļauj ETS būt daudz efektīvākai.

Grozījums Nr. 270
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 271
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Citās nozarēs ir ierosināts izsoles ieviest pakāpeniski, un arī enerģētikas nozarē tas jādara, 
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. 272
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo saistībā ar 
rūpniecisku siltumenerģijas patēriņu vai 
kad to ražo no atliekvielām, kas radušās 
rūpnieciskās ražošanas procesā; turklāt 
abos šajos izņēmuma gadījumos kvotas 
piešķir saskaņā ar 1. punkta pirmajā daļā 
un 7. punktā minētajiem īstenošanas 
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pasākumiem, kurus piemēro arī attiecībā 
uz galveno rūpniecisko procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo, izmantojot 
rūpnieciskās ražošanas procesā radušās 
dūmgāzes.
Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesa rezultātā, izmanto par degvielu, 
operatoram, kurš ekspluatē iekārtu, kura 
rada dūmgāzi, kvotas piešķir, 
pamatojoties uz 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.
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Grozījums Nr. 274
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 – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo saistībā ar 
rūpniecisku siltumenerģijas patēriņu vai 
kad to ražo no atliekvielām, kas radušās 
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, kvotas piešķir, 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.
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Grozījums Nr. 275
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās. Izsolīšana neattiecas uz 
elektroenerģiju, kas, izmantojot ražošanas 
procesā neizbēgami radušās atliekvielas 
un gāzes, iegūta nolūkā izmantot 
atbilstīgu elektroenerģijas daudzumu 
iekārtā, kuras darbības rezultātā ir 
izveidojušās šīs gāzes.

Or. en

Pamatojums

Ja ražošanas procesā radušos materiālus neizmet atkritumos, bet izmanto elektroenerģijas 
ražošanā, tiek veicināta resursu saglabāšana un CO2 emisijas samazināšana. Elektroenerģiju, 
kura ražota, ņemot vērā šādus īpašus apstākļus, un kuru izmanto pats tās ražotājs, 
nevajadzētu piedāvāt izsolē.

Grozījums Nr. 276
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad tā 
iegūta:
1. koģenerācijas ceļā, vai
2. izmantojot atliekvielas, kas radušās 
rūpnieciskās ražošanas procesa rezultātā. 
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Or. de

Pamatojums

Skatīt 1. panta 1. punkta grozījumu pamatojumu.

Grozījums Nr. 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā 
Komisija publicē saskaņotos noteikumus 
par kvotu piešķiršanu jaunām iekārtām, 
kā arī noteikumus, ar kuriem ir paredzēts 
optimizēt rūpniecisko iekārtu, proti, tādus 
noteikumus par apvienošanu, slēgšanu, 
kvotu nodošanu ES teritorijā, kuri 
izstrādāti un pieņemti saskaņā ar 
23. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi par kvotu piešķiršanu jaunām iekārtām un noteikumi par iekārtu slēgšanu, kvotu 
nodošanu, ja iekārtu pārvieto no slēgtas teritorijas uz jaunu teritoriju, kas atrodas ES, un 
nosacījumi par apvienošanu ir jāizstrādā Kopienas līmenī vienlaikus ar noteikumiem par 
bezmaksas kvotu piešķiršanu pašreizējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 278
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Iekārtas, kuru ikgadējā ražošanas 
jauda palielinās vidēji par 18 % laika 
posmā, sākot no atskaites gadiem, par 
kuriem iegūtos ražošanas datus 
izmantoja, lai piešķirtu kvotas, un beidzot 
ar pašreizējā tirdzniecības perioda otro 
kalendāro gadu, var pieteikties 
piešķīrumam no 6. punktā noteiktās 
rezerves.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz jaunuzceltām iekārtām (tām, kuras celtas pirms 11.pantā minētā perioda) būs 
problēma, ka tās darbosies piešķiršanas (salīdzinošās novērtēšanas) atskaites gados un uz 
tām attieksies 11. pantā noteiktais laika periods, tomēr tām būs jāveic sagatavošanās darbi, 
lai pakāpeniski palielinātu ražošanas jaudu. Lai bezmaksas kvotu piešķiršana šīm iekārtām, 
notiktu taisnīgi, pamatojoties uz precīzu juridisko pamatu, ir jāietver noteikums (atbilstoši 
kopējai nostājai par gaisa kuģa ekspluatantiem, uz kuriem attiecas ETS) arī par šādām 
iekārtām.

Grozījums Nr. 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Līdz starptautiska nolīguma 
noslēgšanai un ievērojot 10.b pantu, 
bezmaksas kvotu apjoms, ko piešķir 
iekārtām, uz kurām neattiecas 2. punkta 
noteikumi, 2013. gadā ir 100 % no 
daudzuma, kas noteikts saskaņā ar 
1. punktā minētajiem pasākumiem, 
nemainot kopējo kvotu apjomu, kas 
piešķirt saskaņā ar 9. pantu.

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
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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.

Or. en

Pamatojums

Ražošanas nozari kopumā ietekmē nežēlīga starptautiskā konkurence.  Izsoles rada 
neaprēķināmus draudus šai nozarei un visai ES ekonomikai un turklāt nesekmē direktīvā 
noteikto vides aizsardzības mērķu sasniegšanu. Maksimālais noteiktais apjoms ir 21 %, un tas 
tiks sasniegts ar izsoļu rīkošanu vai bez izsoļu rīkošanas, pakāpeniski samazinot pieejamo 
kvotu apjomu. Tādēļ ražošanas nozarei ir jāpiešķir bezmaksas kvotas, pamatojoties uz 
salīdzinošo novērtējumu, līdz spēkā stāsies starptautisks nolīgums, kas nodrošinās vienādus 
konkurences apstākļus konkurentiem pasaulē.

Grozījums Nr. 280
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Iekārtām, kuras minētas I pielikumā, 
nosaka visā Kopienā vienotus kritērijus, 
un tos pieņem, kā arī uzrauga, kā tiek 
nodrošināta atbilstība tiem, ievērojot 
saskaņotu kārtību. Pamatojoties uz šiem 
kritērijiem, iekārtām var piešķirt 
bezmaksas kvotas 100 % apmērā.
Iekārtām, kuras ražo elektroenerģiju, 
neizmantojot koģenerāciju, bezmaksas 
kvotas nepiešķir.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā spēcīgo starptautisko konkurenci, finanšu slogu, ko rada Eiropā izmantotā 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, nedrīkst nodot tālāk, izmantojot produkciju. Finanšu 
slogs  apdraudētu konkurētspēju, un tādējādi ražotnes tiktu pārceltas uz valstīm, kurās nav 
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tiesību aktu, kas saistīti ar klimata pārmaiņu problēmas risināšanu. Tādēļ finanšu slogs ir 
jāsamazina, piešķirot ilgtermiņa bezmaksas kvotas, pamatojoties uz ambiciozajiem 
kritērijiem, kuros ņemtas vērā arī tehniskās iespējas.

Grozījums Nr. 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izsoles, kas rīkotas, pamatojoties uz ETS, visiem patērētājiem rada maksimālas izmaksas un 
nedod 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. 282
Werner Langen

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

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

7. Iekārtām, kuras minētas I pielikumā, 
nosaka visā Kopienā vienotus kritērijus, 
un tos pieņem, kā arī uzrauga, kā tiek 
nodrošināta atbilstība tiem, ievērojot 
saskaņotu kārtību. Pamatojoties uz šiem 
kritērijiem, iekārtām var piešķirt 
bezmaksas kvotas 100 % apmērā. Pēc 
2013. gada katru gadu šīm iekārtām 
piešķirto kvotu kopapjomu koriģē ar 
9. pantā minēto lineāro koeficientu.
Iekārtām, kuras ražo elektroenerģiju, 
neizmantojot koģenerāciju, bezmaksas 
kvotas nepiešķir.

Or. de

Pamatojums

Nepārtraukti ir jāoptimizē rūpnieciskās ražošanas iekārtu energoefektivitāte, lai tās turētos 
pretī starptautiskajai konkurencei. Ņemot vērā spēcīgo starptautisko konkurenci, finanšu 
slogu, ko rada Eiropā izmantotā kvotu tirdzniecības sistēma, nedrīkst nodot tālāk, izmantojot 
produkciju.

Grozījums Nr. 283
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Iekārtām, kuras minētas 2.aa 
pielikumā, visā Kopienā vienotus 
veiktspējas kritērijus nosaka atbilstoši 
saskaņotai kārtībai. Bezmaksas kvotas 
šādām iekārtām piešķir, pamatojoties uz 
šiem kritērijiem.



PE409.410v01-00 18/92 AM\730913LV.doc

LV

piešķirtas.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinājumā ar izsolēm bezmaksas kvotu piešķiršana, ņemot vērā stingros veiktspējas 
kritērijus, nodrošina emisijas samazināšanas mērķu sasniegšanu par zemākām izmaksām.
Iekārtām, kurām būs vislabākie rādītāji, tiks piešķirtas priekšrocības, un salīdzinājumā ar 
starptautiskajiem konkurentiem tās netiks nostādītas neizdevīgā stāvoklī; ES ražošanas 
nozares konkurētspēju var aizsargāt, līdz tiks noslēgts starptautisks nolīgums. Uzņēmumi 
pieņems lēmumus par ieguldījumiem CO2 samazināšanas projektos vai izmantos CO2 emisijas 
kvotas, lai izpildītu saistības atkarībā no tirgus cenas.

Grozījums Nr. 284
Esko Seppänen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Iekārtām, kuras minētas 2.aa 
pielikumā, visā Kopienā vienotus 
veiktspējas kritērijus nosaka atbilstoši 
saskaņotai kārtībai. Bezmaksas kvotas 
šādām iekārtām piešķir, pamatojoties uz
šiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinājumā ar izsolēm bezmaksas kvotu piešķiršana, ņemot vērā stingros veiktspējas 
kritērijus, nodrošina emisijas samazināšanas mērķu sasniegšanu par zemākām izmaksām.
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Grozījums Nr. 285
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 100% no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem; pēc tam bezmaksas kvotas ik 
gadus samazina par vienādu daudzumu, lai 
2020. gadā bezmaksas kvotas piešķirtu 
79 % apmērā.

Or. en

Pamatojums

Starptautiskā konkurence rada problēmas jebkurai ETS nozarei. Šķiet, ka starptautiskā 
konkurence neietekmē tikai elektroenerģijas ražotājus. Tādēļ mēs mudinām līdz perioda 
beigām saglabāt daļu bezmaksas kvotu. Bezmaksas kvotu daļas samazinājumam nevajadzētu 
būt lielākam par 9. pantā minēto lineāro koeficientu, saskaņā ar kuru samazinājums ir par 
21 %.

Grozījums Nr. 286
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 80 % no daudzuma, kas 

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 100 % no daudzuma, kas 
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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.

noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem; pēc tam bezmaksas kvotu 
piešķiršanu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. de

Pamatojums

Ražošanas nozarē vienmēr ir bijusi un joprojām ir tendence palielināt ražošanas iekārtu 
efektivitāti. Izmantojot pašregulācijas pasākumus, jau ir gūti panākumi CO2 emisijas 
samazināšanā. Lai neapdraudētu Eiropas iespējas būt par ražotņu atrašanās vietu, ir 
jācenšas rast ekonomisko pamatojumu bezmaksas kvotu piešķiršanas samazināšanai. Lai gan 
9. pantā noteiktais lineārais koeficients pats par sevi jau ir ļoti stingrs emisijas 
samazināšanas mērķis, joprojām ir iespējas stimulēt turpmāku emisijas samazināšanu un 
jaunus ieguldījumus.

Grozījums Nr. 287
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
brīdim, kad spēkā stāsies starptautisks 
nolīgums, kurā ietverti 28. pantā noteiktie 
salīdzināmie pasākumi, 2.aa pielikumā 
minēto nozaru iekārtām piešķir bezmaksas 
kvotas 100 % apmērā no apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 2. –6. punktu.

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

Ik pēc 5 gadiem Komisija, ņemot vērā 
28. pantā noteiktos kritērijus, pārskata 
bezmaksas kvotu piešķiršanu 
2.aa pielikumā minētajās nozarēs.

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

Pārskatot 2.aa pielikumā norādītajām 
nozarēm atbilstīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošos nozaru nolīgumus, 
kuru izpildes rezultātā ir iespējams 
emisiju pasaulē samazināt tādā mērā, lai 
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procedūru. efektīvi novērstu klimata pārmaiņu 
problēmas; nolīgumiem jābūt tādiem, 
kurus iespējams uzraudzīt un pārbaudīt 
un kuros paredzēti obligāti īstenošanas 
pasākumi.

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;

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

(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.

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

8. un 9. punktā ir minētas ļoti sarežģītas procedūras. Energoietilpīgo nozaru pārstāvji jau ir 
iesnieguši Komisijai pierādījumus par to, ka nozari ietekmē starptautiskā konkurence un 
apdraud oglekļa noplūdes risks.
Tā kā 7. punkta grozījuma tekstā jau ir noteikta kvotu sadale, 8. un 9. punkta oriģinālteksts 
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kļūst lieks, un tāpēc to aizstāj.

Grozījums Nr. 288
Esko Seppänen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
brīdim, kad spēkā stāsies starptautisks 
nolīgums, kurā ietverti 28. pantā noteiktie 
salīdzināmie pasākumi, 2.aa pielikumā 
minēto nozaru iekārtām piešķir bezmaksas 
kvotas 100 % apmērā no apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 2. –6. punktu.
Ik pēc 5 gadiem Komisija, ņemot vērā 
28. pantā noteiktos kritērijus, pārskata 
bezmaksas kvotu piešķiršanu 
2.aa pielikumā minētajās nozarēs.

Pārskatot 2.aa pielikumā norādītajām 
nozarēm atbilstīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošos nozaru nolīgumus, 
kuru izpildes rezultātā ir iespējams 
emisiju pasaulē samazināt tādā mērā, lai 
efektīvi novērstu klimata pārmaiņu 
problēmas; nolīgumiem jābūt tādiem, 
kurus iespējams uzraudzīt un pārbaudīt 
un kuros paredzēti obligāti īstenošanas 
pasākumi.

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

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 
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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;

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

(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.

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

Līdz stāsies spēkā starptautisks nolīgums, kurā ir noteikta oglekļa cena pasaulē, ES ražošanas 
nozarēs, uz kurām attiecas ES ETS, joprojām piešķir bezmaksas kvotas.

Pārskatot pasākumus, jāizskata arī saistoši nozares nolīgumi.
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Grozījums Nr. 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izsoles, kas rīkotas, pamatojoties uz ETS, visiem patērētājiem rada maksimālas izmaksas un 
nedod 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. 290
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Tā kā 7. punktā ir noteikti kvotu piešķiršanas pasākumi, šie noteikumi vairs nav nepieciešami.

Grozījums Nr. 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņots grozījums.

Grozījums Nr. 292
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, 
kurās pastāv būtisks CO2 emisiju 
pārvirzes risks, piešķir bezmaksas kvotas 

svītrots
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līdz pat 100 % apmērā no apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 2. līdz 7. punktu.

Or. de

Pamatojums

Tā kā 7. punktā ir noteikti kvotu piešķiršanas pasākumi, šie noteikumi vairs nav nepieciešami.

Grozījums Nr. 293
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam, ja nav ratificēti starptautiski 
nolīgumi, ar kuriem nodrošina vienādus 
konkurences apstākļus iekārtām, kuru 
galvenā darbības joma nav 
elektroenerģijas ražošana, šīm iekārtām
kvotas piešķir bez maksas 100 % apmērā 
no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 1.–
6. punktu.

Noteikums attiecas arī uz iekārtām, kuru 
piederība nav tikai vienai nozarei.

Or. en

Pamatojums

Kvotu izsolīšana ražošanas nozarē negatīvi ietekmētu uzņēmumus gan ekonomiskajā, gan 
sociālajā ziņā, jo tos apgrūtinātu ar izsolēm saistītās izmaksas, savukārt energoietilpīgus 
uzņēmumus un, galvenokārt, nozares, kurās ir liels elektroenerģijas patēriņš, ievērojami 
apgrūtinās elektroenerģijas cenu pieaugums. Turklāt ražotņu pārvietošana ārpus ES radīs 
lielāku emisiju, it īpaši tad, ja pārvietos ražotnes, kuras mazāk saudzē vidi (oglekļa noplūdes 
dēļ). Uzmanība vairāk ir jāpievērš negatīvajām sekām, kādu ES ekonomikai nodarīs izsoles.
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Grozījums Nr. 294
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Atbilstīgi 10.b pantam 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 1.–
3. punktu, nemainot saskaņā ar 9. pantu 
piešķirto kopējo kvotu apjomu. Noteikums 
attiecas arī uz iekārtām, kuras nevar 
attiecināt  uz konkrētām nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Tiesības saņemt bezmaksas kvotas nav atkarīgas no konkrēta gada, bet no oglekļa noplūdes 
riska. Ja konstatē oglekļa noplūdes risku, visas kvotas, kuru apjoms aprēķināts, ņemot vērā 
kritērijus, kļūst par bezmaksas kvotām.

Ir jāprecizē, ka, ņemot vērā kritērijus, kvotas jāpiešķir atbilstīgi ETS nozarē noteiktajam 
maksimālajam apjomam.

Grozījums Nr. 295
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, kurās 
pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes risks, 
piešķir bezmaksas kvotas līdz pat 100 % 

8. Atbilstīgi 10.b pantam 2013. gadā un 
pēc tam katru gadu līdz 2020. gadam
iekārtām tajās nozarēs, kurās pastāv būtisks 
CO2 emisijas noplūdes risks, visas kvotas 
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apmērā no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
2. līdz 7. punktu.

piešķir bez maksas tādā apjomā, kas 
noteikts saskaņā ar 1.–3. punktu, nemainot 
saskaņā ar 9. pantu piešķirto kopējo kvotu 
apjomu.

Or. en

Pamatojums

Tiesības saņemt bezmaksas kvotas nav atkarīgas no konkrēta gada, bet no oglekļa noplūdes 
riska. Ja konstatē oglekļa noplūdes risku, visas kvotas, kuru apjoms aprēķināts, ņemot vērā 
kritērijus, kļūst par bezmaksas kvotām.

Ir jāprecizē, ka, ņemot vērā kritērijus, kvotas jāpiešķir atbilstīgi ETS nozarē noteiktajam
maksimālajam apjomam.

Grozījums Nr. 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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:
(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;
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(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;
(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.
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

10.a panta 9. punkts ir būtiska to pasākumu sastāvdaļa, kuri vērsti pret oglekļa noplūdi, tāpēc 
tas jāpārceļ uz 10.b pantu.

Grozījums Nr. 297
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

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

(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.

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

Tā kā ir izdarīts grozījums 10.a panta 8. punktā, ir jāsvītro 9. punkts.
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Grozījums Nr. 298
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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:
(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;
(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;
(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.
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.
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Or. en

Pamatojums

Izsoles, kas rīkotas, pamatojoties uz ETS, visiem patērētājiem rada maksimālas izmaksas un 
nedod 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. 299
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

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

Pamatojums

Tā kā 7. punktā ir noteikti kvotu piešķiršanas pasākumi, šie noteikumi vairs nav nepieciešami.

Grozījums Nr. 300
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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 
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ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;

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

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.

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. de

Pamatojums

Tā kā 7. punktā ir noteikti kvotu piešķiršanas pasākumi, šie noteikumi vairs nav nepieciešami.

Grozījums Nr. 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā un 
pēc tam reizi 3 gados Komisija nosaka, 

9. Līdz 2010. gada 30. jūnijam un pēc tam 
reizi 4 gados Komisija pārskata 1.a 
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kuras ir 8. punktā minētās nozares. pielikumu. Pārskata rezultātus īsteno 
2020. gadā un pēc tam ik pēc 4 gadiem.

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.
Jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem.

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

Nosakot nozares (kā minēts 8. punktā), 
Komisija ņem vērā, cik lielā mērā 
attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu līdzīgā 
nozarē vai apakšnozarē, kura darbojas 
trešās valstīs, kurās nenosaka ievērojamus 
emisijas ierobežojumus, ņemot vērā šādus 
aspektus:

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

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

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

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

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

(c) pašreizējā un paredzamā 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

Grozījums izdarīts atbilstoši paskaidrojuma rakstam (8. punkts) un 20. apsvērumam nolūkā 
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nodrošināt vienādus noteikumus operatoriem, kas darbojas gan Kopienā, gan ārpus tās. 

Oglekļa noplūdes risks rodas tad, ja uz ražotājiem, kas darbojas gan 27 dalībvalstu ES, gan 
ārpus tās, neattiecina vienādus ierobežojumus, turklāt Komisijas priekšlikumā ir paredzēts, 
ka analizēt oglekļa noplūdes risku var tikai salīdzinājumā ar iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa un kas atrodas ārpus Kopienas, neņemot vērā CO2 emisiju, kas rodas, veicot 
transportēšanu no valstīm, kuras neatrodas Eiropā.

Grozījums Nr. 302
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Līdz 2016. gada 30. jūnijam un pēc tam 
reizi 4 gados Komisija pārskata 
1.a pielikumu. Pārskata rezultātus īsteno 
2020. gadā un pēc tam ik pēc 4 gadiem.

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.
Jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem.

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

Nosakot nozares (kā minēts 8. punktā), 
Komisija ņem vērā, cik lielā mērā 
attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu iekārtām, 
kuras darbojas ārpus Kopienas valstīs, 
kurās nenosaka ievērojamus emisijas 
ierobežojumus, ņemot vērā šādus aspektus:

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

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

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

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

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

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.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 
2010. gada 30. jūnijā Komisija nosaka, 
kuras ir 8. punktā minētās nozares.

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 un 
pēc apspriešanās ar attiecīgo nozaru 
pārstāvjiem.
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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 un CO2 izmaksu netiešo ietekmi 
uz elektroenerģijas cenu 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;
(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;
(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.

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;
(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;
(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.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgajām nozarēm iespējami drīzāk ir vajadzīga noteiktība, un nav nepieciešama atkārtota 
pārskatīšana jau pēc trim gadiem. Vienīgais iemesls pārskatīšanai, kurās nozarēs ir jāīsteno 
pasākumi, ir attiecīga starptautiska nolīguma pieņemšana (uz ražošanu ir jāattiecina līdzīgi 
ierobežojumi). Lēmumu pieņemšanai jābūt pārredzamai, lēmumi jāpieņem, apspriežoties ar 
attiecīgo nozaru pārstāvjiem, un tajos jāņem vērā CO2 izmaksu netiešā ietekme uz 
elektroenerģijas cenu. Tirgus daļas zaudēšana ir tikai viens no iespējamiem kritērijiem, ar 
kuriem var noteikt konkurētspējas zudumu.

Grozījums Nr. 304
Hannes Swoboda

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu taisnīgu sistēmu, ir jāiesaista sociālie partneri.

Grozījums Nr. 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. jūnijam
Komisija nosaka, kuras ir 8. punktā 
minētās nozares, kā arī procentuālo daļu 
bezmaksas kvotu, ko saņem šo nozaru 
iekārtas.

Or. fr

Pamatojums

Iespējami drīzāk ir jānovērš pašreizējās nepilnības, kas ietekmē lēmumus par ieguldījumiem.
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Grozījums Nr. 306
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. jūnijam
un pēc tam reizi 5 gados Komisija nosaka, 
kuras ir 8. punktā minētās nozares.

Or. de

Pamatojums

Ieguldījumu un plānošanas drošību energoietilpīgā rūpniecībā un nozarēs var panākt, ja ļoti 
savlaicīgi nosaka nozares, kurām var piešķirt bezmaksas kvotas 100 % apmērā.
Energoietilpības statusu tad varētu pārskatīt reizi piecos gados. Lai nepieļautu neizdevīgus 
konkurences apstākļus, tam jābūt ilgtermiņa statusam tik ilgi, līdz noslēdz starptautisku 
nolīgumu, kurā ir noteikti tādi paši emisijas samazināšanas mērķi kā ES ETS.

Grozījums Nr. 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Nosakot nozares (kā minēts 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 vai Kopienas iekārtām, kas 
emitē vairāk oglekļa, ņemot vērā šādus 
aspektus:

Or. en
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Pamatojums

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Grozījums Nr. 308
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais tirgus, piemēram, tāds, kas 
atrodas tiešā to valstu un tirgu tuvumā, 
kuros uz attiecīgo nozari neattiecas 
saistoši mērķi vai kuros iekārtas neatbilst 
noteiktajiem oglekļa efektivitātes 
standartiem, un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;

Or. el

Pamatojums

Noteiktas nozares nespēj vajadzīgo kvotu iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, nezaudējot 
būtisku tirgus daļu ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk oglekļa. Šādās nozarēs ir 
vajadzīgas bezmaksas kvotas, ņemot vērā to īpašo ģeogrāfisko atrašanās vietu.
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Grozījums Nr. 309
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot šā punkta pirmajā daļā minētās 
nozares, Komisija ņem vērā arī to, ka 
Kopienā jānodrošina izejvielu drošība.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 310
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot šā punkta pirmajā daļā minētās 
nozares, Komisija ņem vērā arī to, ka 
Kopienā jānodrošina izejvielu drošība.
Izejvielas ir būtisks faktors, kas ietekmē 
ekonomiku, un tādēļ izejvielu ilgtermiņa 
drošība ir ārkārtīgi svarīga.

Or. de
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 311
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants svītrots
Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes 
gadījumā
Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā 

Komisija, ņemot vērā starptautisko 
sarunu iznākumu un to, kā tas ļaus 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas pasaulē, pēc apspriešanās 
ar visiem attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās 
nozarēs un apakšnozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams 
CO2 emisiju pārvirzes risks. Ziņojumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.
– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

- saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.

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

Or. de

Pamatojums

Šīs problēmas lielā mērā jau ir risinātas, ieviešot salīdzinošās vērtēšanas modeli. Ņemot vērā 
elektroenerģijas cenu kraso pieaugumu, salīdzinošā novērtēšana sekmē ieguldījumus 
efektīvākā tehnoloģijā, un to var uzskatīt par konkurences priekšrocību.

Grozījums Nr. 312
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Saskaņā ar 3.(ua) pantu energoietilpīgu 
iekārtu operatori saņem bezmaksas 
kvotas 100 % apmērā tādā apjomā, kurš 
aprēķināts, pamatojoties uz iekārtu 
ikgadējo enerģijas patēriņu (vidējais 
patēriņš laika posmā no 2008. līdz 
2011. gadam), kas reizināts ar CO2
emisijas koeficientu elektroenerģijas 
ražošanas nozarē Kopienā.

Kvotu apjomu piešķir, pamatojoties uz 
efektivitātes salīdzinošo vērtējumu 
(elektroenerģijas patēriņš vienai 
izgatavotā izstrādājuma vienībai).
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- koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;
- saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.
Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, 
kuru rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt 
un pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.”

Or. en

Pamatojums

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Grozījums Nr. 313
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes gadījumā

Pasākumi dažu energoietilpīgu uzņēmumu 
atbalstam

Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā 
Komisija, ņemot vērā starptautisko 
sarunu iznākumu un to, kā tas ļaus 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas pasaulē, pēc apspriešanās 
ar visiem attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem, iesniedz Eiropas 

3.(ua) pantā noteikto energoietilpīgo 
iekārtu operatoriem piešķir bezmaksas 
kvotas, pamatojoties uz CO2 emisijas 
daudzumu, kas radies, ražojot 
elektroenerģiju, kuru paši patērē. Kvotas 
piešķir, pamatojoties uz salīdzinošo 
vērtēšanu.
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Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās 
nozarēs un apakšnozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams 
CO2 emisiju pārvirzes risks. Ziņojumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.
- koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;
- saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.
Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, 
kuru rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt 
un pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.”

Or. de

Pamatojums

Kopējās izsoļu izmaksas ir jāapņemas segt tikai un vienīgi elektroenerģijas patērētājam, un 
tās pilnībā ir jāietver elektroenerģijas cenā. Tas nozīmē, ka energoietilpīgu nozaru iekārtām
tas ir īpaši smags papildu slogs, kas apdraud to starptautisko konkurētspēju. Lai saglabātu 
starptautisko konkurētspēju un nepieļautu klientu skaita samazināšanos, ir jābūt noteikumam 
par bezmaksas kvotu piešķiršanu šādām iekārtām, lai kompensētu izmaksas, ko rada 
elektroenerģijas cenu pieaugums.

Grozījums Nr. 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes 

gadījumā

Importētāju pienākums nodot kvotas
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Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā 
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks.
Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:

1. No 2013. gada 1. janvāra to 
izstrādājumu importētājiem, kuri noteikti 
saskaņā ar zemāk minētā 2. punkta 
nosacījumiem un attiecībā uz kuriem 
saskaņā ar 3. punkta nosacījumiem ir 
izstrādāta metodika, ir pienākums nodot 
kvotas vai arī tie ir tiesīgi saņemt 
bezmaksas kvotas atbilstoši 3. punktā 
noteiktajai kārtībai.

– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

2. Izstrādājumi, attiecībā uz kuriem ir 
izstrādāti 1. panta noteikumi, ir tādi, kas 
var izraisīt oglekļa noplūdi un kas ražoti 
valstīs, kuras, piemēram, rūpnieciski 
attīstītās valstīs, atšķirībā no Eiropas 
Savienības nav apņēmušās samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un jauno 
tirgus ekonomikas valstu gadījumā — nav 
izstrādājušas piemērotus jaunus 
pasākumus, kurus var vērtēt, apspriest un 
pārbaudīt. Ņemot vērā starptautisko 
sarunu iznākumu, Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 23. panta 2. punktā noteikto 
kārtību līdz 2010. gada 30. jūnijam 
izveido to izcelsmes valstu sarakstu, uz 
kurām attiecas šie noteikumi.

– saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.

Turklāt 23. panta 2. punktā noteiktās 
kārtības kontekstā Komisija izveido 
sarakstu, iekļaujot tajā nozares un 
izstrādājumus, uz kuriem attiecina gan 
šos noteikumus, novērtējot oglekļa 
noplūdes risku 10.a panta 8. punktā 
minētajās nozarēs, gan šādus kritērijus:

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

(a) emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
ietekme uz ražošanas izmaksām, ņemot 
vērā robežizmaksas (tostarp arī 
neplānotas izmaksas) bezmaksas kvotu 
piešķiršanas gadījumā vai vidējās 
izmaksas izsoles gadījumā;

(b) līmenis, līdz kādam atsevišķām 
iekārtām konkrētā nozarē ir iespējams 
(piemēram, izmantojot visefektīvāko 
tehnoloģiju) samazināt emisijas apjomu;
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(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;
(e) ikvienā nozarē paredzamās 
pieprasījuma izmaiņas pasaulē un 
reģionā;
(f) preču pārvadāšanas izmaksas nozarē;
(g) izmaksas par ieguldījumiem jaunas 
ražotnes celtniecībā attiecīgajā nozarē.
1. punkta noteikumi neattiecas uz tādu 
preču importu, kuras ražotas valstīs vai 
reģionos, kas atbilstoši šīs direktīvas 
25. panta noteikumiem ir saistīti ar ES 
kvotu emisijas tirdzniecības sistēmu.
3. Kvotu apjoms, kuru importētājiem ir 
pienākums nodot, ir vienāds ar starpību 
starp:
vidējo siltumnīcefekta gāzu emisijas 
daudzumu uz saražoto izstrādājumu 
tonnu, ko veido visā Kopienā saražotās 
attiecīgās preces, un šo daudzumu reizina 
ar importēto preču tonnu skaitu. Šajā 
otrajā aprēķina daļā vidējo emisijas 
daudzumu var aizstāt ar izdevīgāku 
emisijas koeficientu, ja importētājs, 
pamatojoties uz Eiropas Savienībā atzītas 
verificēšanas iestādes veikto revīziju, spēj 
pierādīt, ka ražošanas procesā sākotnēji 
rodas emisijas daudzums, kas ir mazāks 
par vidējo emisijas daudzumu Eiropā,
un vidējo bezmaksas kvotu apjomu, kas 
visā Kopienā piešķirts šādas produkcijas 
ražošanai.
Ja starpība starp pirmo un otro 
kopsummu ir pozitīva, tā nosaka kvotu 
apjomu, kuru importētājam ir pienākums 
nodot, bet, ja tā ir negatīva — apjomu, ko 
importētājs var saņemt bez maksas.
Lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
vidējo daudzumu, ko rada dažādu preču 
vai preču kategoriju ražošana visā 
Kopienā, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
23. panta 2. punkta noteikto kārtību, ņem 
vērā aprēķināto emisijas daudzumu, kas 



AM\730913LV.doc 49/92 PE409.410v01-00

LV

pārbaudīts atbilstoši 14. panta 
noteikumiem.
4. Lai sekmētu metodes izveidi tam, kā 
aprēķināt nododamo kvotu daudzumu 
attiecībā uz importu, kā noteikts saskaņā 
ar 3. punktu, Komisija var pieprasīt 
operatoriem ziņot par attiecīgo 
izstrādājumu ražošanu un prasīt, lai tiktu 
veikta šā ziņojuma neatkarīga pārbaude 
atbilstoši pamatnostādnēm, kas pieņemtas 
saskaņā ar 14. un 15. panta noteikumiem.
Minētajās prasībās var ietvert ziņošanu 
par emisijas līmeņiem, uz kuriem attiecas 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma un 
kuri saistīti ar ikviena izstrādājuma vai 
izstrādājumu kategorijas ražošanu.
5. Atbilstoši 23. panta 2. punktā 
noteiktajai kārtībai pieņemtajā regulā 
nosaka importētāju pienākumu nodot 
bezmaksas kvotas. Šajā regulā nosaka arī 
noteikumus, saskaņā ar kuriem 
importētāji, uz kuriem attiecas šis pants, 
deklarē pieprasīto kvotu nodošanu 
attiecībā uz importēto preču daudzumu.
6. Kvotu kopapjomu, ko dalībvalstis drīkst 
izsolīt saskaņā ar 10. pantu, palielina par 
importētāju nodoto kvotu skaitu, lai 
izpildītu 1. punktā minēto pienākumu, un 
samazina par kvotu skaitu, ko saņem 
importētāji saskaņā ar minēto punktu. 
Kvotu daudzumu, par cik gan palielina, 
gan samazina kopapjomu, savstarpēji 
sadala dalībvalstis saskaņā ar 10. panta 
2. punkta noteikumiem.
7. Izsolē gūtos papildieņēmumus, kas 
radušies no importētāju pienākuma nodot 
kvotas, savstarpēji sadala dalībvalstis 
saskaņā ar 6. punktā minēto kārtību.
Dalībvalstis pusi no saņemtajiem 
papildieņēmumiem iemaksā pasaules 
pielāgošanas fondā.
8. Lai izpildītu 1. punktā noteikto kvotu 
nodošanas pienākumu, importētāji var 
izmantot kvotu, ESV un SES tādu 
procentuālo daļu, ko iepriekšējā gadā ir 
izmantojuši operatori, vai arī kvotas no 
trešā valstī spēkā esošas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, kuru atzīst par 



PE409.410v01-00 50/92 AM\730913LV.doc

LV

atbilstošu tādam ierobežojumu līmenim, 
kāds ir Kopienas sistēmai.
9. Ne vēlāk kā 2010. gada 11. jūnijā 
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks.
Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, lai, galvenokārt, koriģētu
šīm nozarēm vai apakšnozarēm piešķirto 
bezmaksas kvotu proporciju saskaņā ar 
10.a pantu.
Ziņojumā izklāsta arī to īstenošanas 
pasākumu norisi, ar kuriem izveido 
robežu pielāgošanas mehānismu, kā 
paredzēts 1.–8. punktā.
Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, kuru 
rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt un 
pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.

Or. fr

Pamatojums

Lai tirgus dalībniekiem nodrošinātu noteiktību laika posmā pēc Kioto protokola, ir jādefinē 
jauni pasākumi, ar kuriem izveido robežu pielāgošanas mehānismu, kas, ietverot ES 
importētājus, kuri importē izstrādājumus no trešām valstīm un uz kuriem neattiecas
starptautiska nolīguma noteikumi, izveidos šiem importētājiem vienādus noteikumus, kādus 
attiecina uz ES operatoriem.
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Grozījums Nr. 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Energoietilpīgu nozaru iekārtas un tādas 
iekārtas apakšnozarēs, kuras patērē 
elektroenerģija atbilstoši 2. panta 4.b 
apakšpunktam, 3.  un 4. punktam 
2003. gada 27. oktobra Direktīvā 
2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas 
noteikumus par nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai, gūs 
priekšrocības, t.i., tām kompensēs oglekļa 
izmaksas, kas ietvertas tādas 
elektroenerģijas cenā, kuru šīm iekārtām 
iegādājas kā bezmaksas kvotas, ko dēvē 
par “netiešās emisijas kompensācijas 
kvotām”. Šo noteikumu piemēro, ja 
28. panta 1. punkta izpratnē nav noslēgts 
atbilstošs starptautisks nolīgums, ko 
piemēro šāda veida iekārtām.

– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

Netiešās emisijas kompensācijas kvotu 
bruto apjoms ir vienāds ar 
elektroenerģijas daudzumu, ko iekārtas 
patērē izstrādājuma ražošanai, un Eiropas 
Savienībā emitētā oglekļa vidējo apjomu, 
kas saistīts ar minimālu elektroenerģijas 
ražošanu (no akmeņoglēm), t.i., 
0,9 t/MWh. Ikgadējais elektroenerģijas 
patēriņš ir elektroenerģijas patēriņa 
vidējais apstiprinātais daudzums pēdējos 
trīs gados.

– saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.

Netiešās emisijas kompensācijas kvotu 
neto apjomu aprēķina katrai iekārtai, 
piemērojot korekcijas koeficientu bruto 
apjomam, kas atbilst novirzei no katra 
attiecīgā ražošanas procesa 
energoefektivitātes atsauces rādītāja.
Katrai dalībvalstij apjomu aprēķina, 
netiešās emisijas kompensācijas kvotas 
atņemot no kvotu apjoma, kas jānodod 
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izsolei attiecībā uz elektroenerģijas 
ražotājiem.
2. No 2013. gada 1. janvāra to 
izstrādājumu importētājiem un 
eksportētājiem, kuri noteikti saskaņā ar 
zemāk minētā 3. punkta nosacījumiem un 
attiecībā uz kuriem saskaņā ar 4. punkta 
nosacījumiem ir izstrādāta metodika, ir 
pienākums nodot kvotas vai arī tie ir 
tiesīgi saņemt bezmaksas kvotas atbilstoši 
4. punktā noteiktajai kārtībai.
Izstrādājumi, attiecībā uz kuriem ir 
izstrādāti 2. panta noteikumi, ir tādi, kas 
var izraisīt oglekļa noplūdi un kas ražoti 
valstīs, kuras, piemēram, rūpnieciski
attīstītās valstīs, atšķirībā no Eiropas 
Savienības nav apņēmušās samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
rūpnieciski visattīstītāko valstu tirgus 
ekonomikas valstu gadījumā — nav 
izstrādājušas piemērotus jaunus 
pasākumus, kurus var vērtēt, pārbaudīt 
un apspriest atbilstoši starptautiski 
atzītām metodēm.
3. Lai sekmētu metodes izveidi tam, kā 
aprēķināt nododamo kvotu daudzumu 
attiecībā uz importu, kā noteikts saskaņā 
ar 4. punktu, Komisija var pieprasīt 
ražotājiem ziņot par attiecīgo 
izstrādājumu ražošanu un prasīt, lai tiktu 
veikta šā ziņojuma neatkarīga pārbaude 
atbilstoši pamatnostādnēm, kas pieņemtas 
saskaņā ar 14. un 15. panta noteikumiem.
Minētajās prasībās var ietvert ziņošanu 
par emisijas līmeņiem, uz kuriem attiecas 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma un 
kuri saistīti ar ikviena izstrādājuma vai 
izstrādājumu kategorijas ražošanu.
4. Atbilstoši 23. panta 2. punktā 
noteiktajai kārtībai pieņemtajā regulā 
nosaka importētāju pienākumu nodot 
bezmaksas kvotas. Šajā regulā nosaka arī 
noteikumus, saskaņā ar kuriem 
importētāji, uz kuriem attiecas šis pants, 
deklarē pieprasīto kvotu nodošanu 
attiecībā uz importēto preču daudzumu.



AM\730913LV.doc 53/92 PE409.410v01-00

LV

5. Kvotu kopapjomu, ko Kopienas 
pilnvarota iestāde drīkst izsolīt saskaņā ar 
10. pantu, palielina par importētāju 
nodoto kvotu skaitu, lai izpildītu 2. punktā 
minēto pienākumu, un samazina par 
kvotu skaitu, ko saņem eksportētāji 
saskaņā ar minēto punktu. 
6. Izsolē gūtos papildieņēmumus, kas 
radušies no importētāju pienākuma nodot 
kvotas, iemaksā ES fondā, lai veiktu 
enerģijas pētniecību un attīstību un lai 
cīnītos pret klimata pārmaiņām.
7. Lai izpildītu 2. punktā noteikto kvotu 
nodošanas pienākumu, importētāji var 
izmantot kvotu, ESV un SES tādu 
procentuālo daļu, ko iepriekšējā gadā ir 
izmantojuši operatori, vai arī kvotas no 
trešā valstī spēkā esošas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, kuru atzīst par 
atbilstošu tādam ierobežojumu līmenim, 
kāds ir Kopienas sistēmai.
8. Ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30. jūnijam 
Komisija saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību pieņem noteikumus, 
kuros paredz, ka no 2013. gada 1. janvāra 
augstāk 2. punktā minēto preču 
importētāji no Kopienas Eksporta reģistra 
var saņemt bezmaksas kvotas. Tādēļ 
Kopienā veido kvotu rezervi, kuras apjoms 
ir x % (x<2 %) no kvotu kopapjoma. 
9. Līdz 2009. gada 30. jūnijam Komisija 
veic pētījumu par juridiskajiem 
jautājumiem, kuri jāņem vērā , lai 
nodrošinātu šā instrumenta atbilstību 
starptautiskajām tirdzniecības tiesībām.
Vajadzības gadījumā Komisija sagatavo 
arī plānu un grafiku saziņai un 
apspriedēm ar citām attiecīgām valstīm 
par paņēmieniem, kā iespējami sekmīgāk 
risināt konstatētās problēmas.
10. Ne vēlāk kā 2010. gada jūnijā 
Komisija, ņemot vērā starptautisko 
sarunu iznākumu un to, kā tas ļaus 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas pasaulē, pēc apspriešanās 
ar visiem attiecīgajiem sociālajiem 
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partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās 
nozarēs un apakšnozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams CO2 
emisijas noplūdes risks. Ziņojumam 
pievieno jebkādus priekšlikumus par 
nozarēm vai apakšnozarēm piešķirto 
bezmaksas kvotu proporcijas koriģēšanu 
saskaņā ar 10.a pantu.
Ziņojumā izklāsta arī to īstenošanas 
pasākumu norisi, ar kuriem izveido 
robežu pielāgošanas mehānismu, kā 
paredzēts 2.–10. punktā.

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 316
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes gadījumā

Pasākumi energoietilpīgu uzņēmumu 
atbalstam

Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā 
Komisija, ņemot vērā starptautisko 
sarunu iznākumu un to, kā tas ļaus 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas pasaulē, pēc apspriešanās 
ar visiem attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās 

3.(ua) pantā noteikto energoietilpīgo 
iekārtu operatoriem piešķir bezmaksas 
kvotas, pamatojoties uz CO2 emisijas 
daudzumu, kas radies, ražojot 
elektroenerģiju, kuru paši patērē. Kvotas 
piešķir, pamatojoties uz salīdzinošo 
vērtēšanu.
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nozarēs un apakšnozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams 
CO2 emisiju pārvirzes risks. Ziņojumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.
– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;
– saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.
Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, 
kuru rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt 
un pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.”

Or. de

Pamatojums

Kopējās izmaksas, ko rada izsoles pilnapjoma elektroenerģijas ražošanas nozarē, 
elektroenerģijas piegādātāji ietver elektroenerģijas cenā, tādējādi to paaugstinot. Tādēļ tikai 
un vienīgi elektroenerģijas patērētājs ir tas, kuru ietekmē šis finanšu slogs. Tas nozīmē, ka 
elektroenerģiju patērējošām ražotnēm, jo īpaši energoietilpīgu nozaru iekārtām, tas ir īpaši 
smags papildu slogs, kas apdraud to starptautisko konkurētspēju. 

Grozījums Nr. 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 

Ne vēlāk kā 2010. gada jūnijā Komisija, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu 
un to, kā tas ļaus samazināt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas pasaulē, pēc 
apspriešanās ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem, iesniedz Eiropas 
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attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks.
Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:.

Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās nozarēs 
un apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.

- koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

- koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

- saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru vai 
apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.

koriģēt saņemto bezmaksas kvotu apjomu, 
lai kompensētu elektroenerģijas cenā 
ietverto CO2 emisijas izmaksu netiešo 
ietekmi uz nozarēm, kuras noteiktas
saskaņā ar 10.a pantu un kuras īpaši 
ietekmē šīs izmaksas.

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

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

Or. en

Pamatojums

Attiecīgajās nozarēs iespējami drīzā laikā ir jāpanāk noteiktība attiecībā uz turpmāko ETS 
ietekmi uz darbībām šajās nozarēs, lai pieņemtu lēmumus par turpmākiem ieguldījumiem.
Pārskatā jāietver arī apsvērumi par CO2 emisijas izmaksu ietveršanu elektroenerģijas cenā 
nozarēs, kurās netiešās emisijas apjoms ir lielāks nekā tiešās emisijas apjoms, un tādēļ šīs 
nozares jo īpaši izjūt elektroenerģijas cenu paaugstināšanās ietekmi.

Grozījums Nr. 318
Philippe Busquin

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

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

1. Ne vēlāk kā 2011. gada jūnijā Komisija, 
ņemot vērā ar Līgumslēdzēju pušu 
13. konferenci1 saistīto starptautisko 
sarunu iznākumu un to, kā tas ļaus 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas pasaulē, vienlaikus 
nodrošinot vienādu attieksmi pret 
konkurējošām nozarēm atbilstoši 
3. punktā minētajiem kritērijiem, pēc 
apspriešanās ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
īpaši analizēts stāvoklis energoietilpīgās 
nozarēs un apakšnozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams CO2 
emisiju noplūdes risks.

2. 1. punktā minētajam analītiskajam 
ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, kuros ir izklāstīts grafiks to 
pilnīgai īstenošanai, kā arī šādus:

- koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

- koriģēt 10.a pantā noteiktajām visām 
nozarēm piešķirto bezmaksas kvotu 
proporciju;

- saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru vai 
apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.

- par sekām, ko rada noplūde, uz kuru 
neattiecas citi pasākumi, par oglekļa 
izlīdzināšanas sistēmām saskaņā ar 
10.a pantu noteikto nozaru ražojumu 
eksportētājiem un importētājiem. Minētās 
sistēmas nemazina kvotu tirgus likviditāti.

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

Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, kuri 
atbilst 3. punktā minētajiem kritērijiem un 
kuriem jābūt tādiem, kurus iespējams 
uzraudzīt un pārbaudīt un kuros paredzēti 
obligāti piemērošanas mehānismi.

1 UNFCCC Līgumslēdzēju pušu 13. konference un 
Kioto protokola līgumslēdzēju pušu 3. sanāksme, 
kas notika Bali (Indonēzijā) 2007. gada 3.–
14. decembrī.

Or. en
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Pamatojums

Grozījumā precizē, ka atbilstīgi ir tikai tie starptautiskie nolīgumi, kas noslēgti, ievērojot 
ANO Vispārējo konvencija par klimata pārmaiņām. Ievieš kritērijus attiecībā uz starptautisku 
nolīgumu. Situāciju vērtē visā ražošanas nozarē, tomēr uzsvaru liek uz energoietilpīgām 
nozarēm. Starptautisks nolīgums jāvērtē, ņemot vērā arī tā izpildes grafiku. Oglekļa 
līdzsvarošana ir papildu iespēja, to neierobežo ar iekļaušanu ETS un ar to nepalielina 
negatīvo ietekmi uz ES iekārtām, uz kurām attiecas ETS.

Grozījums Nr. 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ne vēlāk kā 2011. gada janvārī gadījumā, 
ja pēc 2012. gada nav noslēgts 
visaptverošs starptautisks nolīgums,
Komisija, ņemot vērā valstī spēkā esošos 
pasākumus siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
emisijas samazināšanai ārpus Kopienas, 
pēc apspriešanās ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās nozarēs 
un apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisiju 
noplūdes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:

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

- koriģēt saskaņā ar 10.a pantu noteikto 
nozaru vai apakšnozaru ražojumu 
importētājus iesaistīšanu Kopienas 
sistēmā;

- pieņemt citus tiešos pasākumus, lai 
nodrošinātu konkurētspēju ES nozarēm, 
kas konkurē pasaulē, nemazinot Kopienas 
sistēmas efektivitāti vides jomā.
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Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, kuru 
rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt un 
pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.

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

Or. en

Grozījums Nr. 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ne vēlāk kā 2011. gada jūnijā Komisija, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu 
un to, kā tas ļaus samazināt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas pasaulē, 
vienlaikus nodrošinot vienādu attieksmi 
pret konkurējošām nozarēm, pēc 
apspriešanās ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
īpaši analizēts stāvoklis energoietilpīgās 
nozarēs un apakšnozarēs, lai saskaņā ar 
3. punkta noteikumiem noteiktu, vai tajās 
pastāv ievērojams CO2 emisijas noplūdes
risks.

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

2. 1. punktā minētajam analītiskajam 
ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, kuros ir izklāstīts grafiks to 
pilnīgai īstenošanai, kā arī šādus:

Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, kuru 
rezultātā iespējams emisijas pasaulē 

(a) koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;
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samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt un 
pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.”

(b)  par sekām, ko rada noplūde, uz kuru 
neattiecas citi pasākumi, par oglekļa 
izlīdzināšanas sistēmām saskaņā ar 
10.a pantu noteikto nozaru ražojumu 
eksportētājiem un importētājiem. Minētās 
sistēmas nemazina kvotu tirgus likviditāti;
(c) koriģēt saņemto bezmaksas kvotu 
apjomu, lai kompensētu elektroenerģijas 
cenā ietverto CO2 emisijas izmaksu 
netiešo ietekmi uz nozarēm, kuras 
noteiktas saskaņā ar 3. punktu un kuras 
īpaši ietekmē šīs izmaksas. Kvotas CO2 
emisijas izmaksu ietveršanai 
elektroenerģijas cenā piešķirs papildus, 
un to daudzumu atņems no to kvotu 
apjoma, kuras piešķirtas saskaņā ar 
10. panta 1. punktu un uz kurām 
neattiecas 12. panta 1. un 3. punkta 
noteikumi.
Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, kuri 
nodrošina vienādu attieksmi pret 
konkurējošām nozarēm un kuriem jābūt 
tādiem, kurus iespējams uzraudzīt un 
pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.
3. Nosakot šā punkta pirmajā daļā 
minētās nozares, Komisija ņem vērā, cik 
lielā mērā attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu iekārtām, 
kuras darbojas ārpus Kopienas valstīs, 
kurās nenosaka līdzvērtīgus un 
pārbaudāmus emisijas ierobežojumus, 
ņemot vērā šādus aspektus:
(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;
(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;
(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
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ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;
(d) kā attiecīgās nozares ietekmē īstenotā 
vai plānotā klimata pārmaiņu un 
enerģētikas politika ārpus ES.
(da) ietekme, ko attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē rada CO2 emisijas izmaksu 
iekļaušana elektroenerģijas cenā.
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.
Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir jāanalizē, kādas ir starptautiska nolīguma sniegtās iespējas, lai panāktu ievērojamu 
emisijas samazinājumu pasaulē. Ir jābūt pasākumiem, ar kuriem var ne tikai palielināt ETS 
nozaru ieguldījumu, bet arī novērst būtisku noplūdes risku. Bezmaksas kvotu piešķiršana ir 
jāizvēlas kā pamatrisinājums.

Papildu kvotas jāpiešķir tad, ja, energoietilpīgām nozarēm nosakot pienākumu segt CO2 
emisijas izmaksas, konstatē oglekļa noplūdes risku. Ja nozares atbrīvo no pienākuma katru 
gadu nodot kvotas un ja nodošana nav atļauta, operatori, uz kuriem attiecas izsoles, netiks 
negatīvi ietekmēti.

Grozījums Nr. 321
Dragoş Florin David

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

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes gadījumā

Pasākumi nozaru atbalstam oglekļa 
noplūdes gadījumā

Or. en

Grozījums Nr. 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ne vēlāk kā 2010. gada jūnijā Komisija, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu 
un to, kā tas ļaus samazināt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas pasaulē, pēc 
apspriešanās ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās nozarēs 
un apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisijas 
noplūdes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:

Or. en

Pamatojums

Attiecīgajās nozarēs iespējami drīzā laikā ir jāpanāk noteiktība attiecībā uz turpmāko ETS 
ietekmi uz darbībām šajās nozarēs, lai pieņemtu lēmumus par turpmākiem ieguldījumiem.
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Grozījums Nr. 323
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ne vēlāk kā 2010. gada jūnijā Komisija, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu 
un to, kā tas ļaus samazināt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas pasaulē, pēc 
apspriešanās ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās 
nozarēs, apakšnozarēs un enerģētikas 
nozarēs, par kurām konstatēts, ka tajās 
pastāv ievērojams CO2 emisijas noplūdes
risks. Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:

Or. en

Pamatojums

Jautājums par oglekļa noplūdi ir jārisina pienācīgi, pieņemot paredzamus tiesību aktus.
Tādēļ iespējami drīz un katrā ziņā līdz 2011. gadam ir jāatrisina divi jautājumi — jānosaka, 
kuras nozares jo īpaši apdraud oglekļa noplūdes risks un jāpieņem attiecīgi pasākumi.
Enerģētikas nozari, kas dažās dalībvalstīs darbojas kā vairāki neatkarīgi enerģētikas tirgi, 
oglekļa noplūdes risks apdraud tieši tādā pašā mērā kā energoietilpīgās nozares, un tādēļ tā 
jāietver Komisijas ziņojumā.

Grozījums Nr. 324
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā Ne vēlāk kā 2010. gada 30. decembrī
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Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks.
Ziņojumam pievieno attiecīgus 

priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:.

Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis nozarēs 
un apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisijas
noplūdes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:

Or. en

Grozījums Nr. 325
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ne vēlāk kā 2009. gada septembrī
Komisija pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisijas noplūdes risks
Šajā pantā noteiktos energoietilpīgo 
nozaru atbalsta pasākumus var atcelt 
tikai, noslēdzot starptautisku nolīgumu, 
kurā paredzēti tādi paši mērķi attiecībā uz 
emisijas samazināšanu kā tie, kas jāpilda 
dalībvalstīm. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:

Or. de
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Pamatojums

Skatīt 1. panta 8. punktu.

Grozījums Nr. 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru vai 
apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.

- attiecībā uz konkrētām nozarēm —
saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru vai 
apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Importētāju iesaistīšana Kopienas sistēmā varētu būt sekmīga tajās nozarēs, kurās nav plašu 
lejupēju nozaru, savukārt vairākumā citu nozaru tā būtu nesekmīga, jo šo nozaru lejupējās 
darbības ietekmētu reģionā noteiktās augstākas cenas plaša patēriņa precēm un tās netiktu 
aizsargātas vietējā vai eksporta tirgū. Turklāt ir maz ticams, ka ES varētu iesaistīt 
importētājus no pielikumā neminētām valstīm, ar kurām tai ir kopīgi, tomēr diferencēti mērķi, 
tādēļ šī iespēja nebūtu jāuzskata par alternatīvu bezmaksas kvotu piešķiršanai, jo pasaulē vēl 
jāpanāk politikas konverģence.

Grozījums Nr. 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

koriģēt saņemto bezmaksas kvotu 
proporciju, lai kompensētu 
elektroenerģijas cenā ietverto CO2 
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emisijas izmaksu netiešo ietekmi uz 
nozarēm, kuras noteiktas saskaņā ar 
10.a pantu un kuras īpaši ietekmē šīs 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Nemainot vispārējo maksimālo apjomu, bet koriģējot saņemto kvotu daudzumu, pārskatā 
jāietver arī apsvērumi par CO2 emisijas izmaksu ietveršanu elektroenerģijas cenā nozarēs, 
kurās netiešās emisijas apjoms ir lielāks nekā tiešās emisijas apjoms, un tādēļ šīs nozares jo 
īpaši izjūt elektroenerģijas cenu paaugstināšanās ietekmi.

Grozījums Nr. 328
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- papildu pasākumi saskaņā ar 
10.a pantu, piemēram, bezmaksas emisijas 
kvotu piešķiršana viegli ietekmējamām 
energoietilpīgām nozarēm, pamatojoties 
uz CO2 emisijas izmaksu ietveršanu 
elektroenerģijas cenā, jo pretējā gadījumā 
kvotu emisijas tirdzniecības tiešo un 
netiešo izmaksu dēļ tās zaudētu 
konkurētspēju pasaules tirgū.

Or. nl

Pamatojums

Tā kā no 2013. gada spēkstacijām būs jāmaksā par visām emisijas tiesībām un tās varēs  
100 % no šīm izmaksām ietvert to cenā, tostarp arī attiecībā uz energoietilpīgām nozarēm, 
tad izmaksas šajās nozarēs Eiropā  būs tik augstas, ka tiks apdraudēta šo nozaru 
konkurētspēja pasaules tirgū. Turklāt jāņem vērā, ka šīs nozares darbojas pasaules tirgū un 
to cenās vairs nevar ietvert nekādas reģionā noteiktās izmaksas.
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Grozījums Nr. 329
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās 
var būt būtisks oglekļa noplūdes risks, vai 
nozarē spēkā esošam starptautiskam 
nolīgumam, kurš attiecas šādām nozarēm, 
ir jāatbilst vismaz turpmāk minētajiem 
kritērijiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus attiecībā uz 
iekārtām nozares nozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams 
oglekļa noplūdes risks:

(a) to valstu, tostarp arī jauno tirgus 
ekonomikas valstu, līdzdalība, kurās ir 
sasniegts kritiskais apjoms vismaz 85 % 
apmērā no produkcijas daudzuma 
pasaulē;

(b) vienādi CO2 emisijas samazināšanas 
mērķi;

(c) līdzīgas CO2 emisijas samazināšanas 
sistēmas, kurām ir līdzvērtīga ietekme, 
kuras pamatojas uz salīdzinošo vērtēšanu 
un kuras piemēro visas iesaistītās valstis 
vai valstis, kurās nav noteikti līdzvērtīgi 
CO2 emisijas samazināšanas mērķi 
nozarēs, uz kurām attiecas ES ETS;

(d) materiāliem, par kuriem notiek 
konkurence, ir noteikti līdzvērtīgi 
ierobežojumi, ņemot vērā dzīves cikla 
aspektus;

(e) iedarbīga starptautiska uzraudzības un 
pārbaudes sistēma;

(f) ES sistēmai pielīdzināms saistošs strīdu 
izšķiršanas mehānisms un skaidri 
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noteikumi par sodiem.

Or. en

Pamatojums

Starptautisks nolīgums nepieļaus oglekļa noplūdi vienīgi tad, ja tas būs atbilstošs noteiktiem 
kritērijiem, ar kuriem izveido vienādus noteikumus konkurējošām nozarēm.

Grozījums Nr. 330
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās 
var būt būtisks oglekļa noplūdes risks, 
vai nozarē spēkā esošam starptautiskam 
nolīgumam, kurš attiecas šādām 
nozarēm, ir jāatbilst vismaz turpmāk 
minētajiem kritērijiem, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
attiecībā uz iekārtām nozares nozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams oglekļa noplūdes risks:

(a) to valstu, tostarp arī jauno tirgus 
ekonomikas valstu, līdzdalība, kurās ir 
sasniegts kritiskais apjoms vismaz 85 % 
apmērā no produkcijas daudzuma 
pasaulē;

(b) vienādi CO2 emisijas samazināšanas 
mērķi;
(c) līdzīgas CO2 emisijas samazināšanas 
sistēmas, kurām ir līdzvērtīga ietekme, 
kuras pamatojas uz salīdzinošo vērtēšanu 
un kuras piemēro visas iesaistītās valstis 
vai valstis, kurās nav noteikti līdzvērtīgi 
CO2 emisijas samazināšanas mērķi 
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nozarēs, uz kurām attiecas ES ETS;

(d) materiāliem, par kuriem notiek 
konkurence, ir noteikti līdzvērtīgi 
ierobežojumi, ņemot vērā dzīves cikla 
aspektus;

(e) iedarbīga starptautiska uzraudzības 
un pārbaudes sistēma;

(f) ES sistēmai pielīdzināms saistošs 
strīdu izšķiršanas mehānisms un skaidri 
noteikumi par sodiem.

Or. en

Pamatojums

Starptautisks nolīgums nepieļaus oglekļa noplūdi vienīgi tad, ja tas būs atbilstošs noteiktiem 
kritērijiem, ar kuriem izveido vienādus noteikumus konkurējošām nozarēm.

Grozījums Nr. 331
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās 
var būt būtisks oglekļa noplūdes risks, vai 
nozarē spēkā esošam starptautiskam 
nolīgumam, kurš attiecas šādām nozarēm, 
ir jāatbilst vismaz turpmāk minētajiem 
kritērijiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus attiecībā uz 
iekārtām nozares nozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams 
oglekļa noplūdes risks:
(a) to valstu, tostarp arī jauno tirgus 
ekonomikas valstu, līdzdalība, kurās ir 
sasniegts kritiskais apjoms vismaz 85 %
apmērā no produkcijas daudzuma 
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pasaulē;
(b) vienādi CO2 emisijas samazināšanas 
mērķi;
(c) līdzīgas CO2 emisijas samazināšanas 
sistēmas, kurām ir līdzvērtīga ietekme, 
kuras pamatojas uz salīdzinošo vērtēšanu 
un kuras piemēro visas iesaistītās valstis 
vai valstis, kurās nav noteikti līdzvērtīgi 
CO2 emisijas samazināšanas mērķi 
nozarēs, uz kurām attiecas ES ETS;
(d) materiāliem, par kuriem notiek 
konkurence, ir noteikti līdzvērtīgi 
ierobežojumi, ņemot vērā dzīves cikla 
aspektus;
(e) iedarbīga starptautiska uzraudzības un 
pārbaudes sistēma;
(f) ES sistēmai pielīdzināms saistošs strīdu 
izšķiršanas mehānisms un skaidri 
noteikumi par sodiem.

Or. en

Pamatojums

Starptautisks nolīgums nepieļaus oglekļa noplūdi vienīgi tad, ja tas būs atbilstošs noteiktiem 
kritērijiem, ar kuriem izveido vienādus noteikumus konkurējošām nozarēm.

Grozījums Nr. 332
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Iestarpina šādu pantu:
“10.ba pants

Komisijas iesniedz priekšlikumu par 
kompensēšanas mehānismu, lai 
kompensētu netiešās izmaksas, kuras rada 
elektroenerģijas cenu paaugstināšana, 
pamatojoties uz Kopienas sistēmu. Šim 
priekšlikumam jāatbilst Kopienas 
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noteikumiem par valsts atbalstu.”

Or. en

Pamatojums

Likums par valsts atbalstu ir ļoti stingrs. Tādēļ Komisija iesniedz priekšlikumu par to, kā 
vislabāk kompensēt elektroenerģijas netiešo izmaksu paaugstināšanos, ko izraisa emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma.

Grozījums Nr. 333
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Iestarpina šādu pantu:
“10.ba pants

Pasākumi energoietilpīgu nozaru 
atbalstam netiešas oglekļa noplūdes 

gadījumā
Ne vēlāk kā 2009. gada jūnijā Komisija 
pēc apspriešanās ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei analītisku 
ziņojumu, kurā ir novērtēts stāvoklis 
2.a pielikumā minēto energoietilpīgo 
nozaru ražotnēs, kurās elektroenerģijas 
patēriņš veido lielu daļu no ražošanas 
izmaksām un kuru izstrādājumi konkurē 
trešās valstīs, kurās netiek īstenoti 
līdzvērtīgi emisijas samazināšanas 
pasākumi (attiecībā uz netiešu oglekļa 
noplūdi).  Līdz 2009. gada decembrim 
Komisija pieņem pasākumus saskaņā ar 
22. pantā noteikto kārtību, piešķirot šīm 
ražotnēm atbilstošu bezmaksas kvotu 
apjomu, ko var izmantot iekārtas, kas 
apgādā tās ar elektroenerģiju. Šos 
pasākumus precizē ik pēc pieciem gadiem 
saskaņā ar 22. pantā noteikto kārtību.”
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Or. en

Pamatojums

Nozares, kurās elektroenerģijas iepirkšana veido lielāko daļu no ražošanas izmaksām, 
pagaidām vēl nav iekļautas ETS plāna sistēmā. Tomēr šo nozaru uzņēmumiem jāiepērk 
elektroenerģija no elektroenerģijas 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.

Grozījums Nr. 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2011. gada 30. septembrim ikviena 
dalībvalsts publicē un iesniedz Komisijai 
sarakstu, kurā uzskaitītas dalībvalsts 
teritorijā esošās iekārtas, uz kurām attiecas 
šī direktīva, un visas bezmaksas kvotas, 
kas piešķirtas ikvienai iekārtai dalībvalsts 
teritorijā un aprēķinātas saskaņā ar 
10.a panta 1. punktā minētajiem 
noteikumiem.

1. Līdz 2011. gada 30. septembrim ikviena 
dalībvalsts publicē un iesniedz Komisijai 
sarakstu, kurā uzskaitītas dalībvalsts 
teritorijā esošās iekārtas, uz kurām attiecas 
šī direktīva.

2. Līdz katra gada 28. februārim 
kompetentās iestādes nosaka kvotu 
apjomu, kas sadalāms attiecīgajā gadā, 
aprēķinot to saskaņā ar 10. un 10.a pantu.

2. Līdz katra gada 28. februārim 
kompetentās iestādes nosaka kvotu 
apjomu, kas sadalāms attiecīgajā gadā, 
aprēķinot to saskaņā ar 10. pantu.

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

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 
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tām valstīm, kuras nav pievienojušās visaptverošam starptautiskam nolīgumam par klimata 
pārmaiņām.

Grozījums Nr. 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2011. gada 30. septembrim ikviena 
dalībvalsts publicē un iesniedz Komisijai 
sarakstu, kurā uzskaitītas dalībvalsts 
teritorijā esošās iekārtas, uz kurām attiecas 
šī direktīva, un visas bezmaksas kvotas, 
kas piešķirtas ikvienai iekārtai dalībvalsts 
teritorijā un aprēķinātas saskaņā ar 
10.a panta 1. punktā minētajiem 
noteikumiem.

1. Līdz 2011. gada 30. septembrim ikviena 
dalībvalsts publicē un iesniedz Komisijai 
sarakstu, kurā uzskaitītas dalībvalsts 
teritorijā esošās iekārtas, uz kurām attiecas 
šī direktīva, un visas bezmaksas kvotas, 
kas piešķirtas ikvienai iekārtai dalībvalsts 
teritorijā un aprēķinātas saskaņā ar 
10.a panta 2. punktā minētajiem
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Tekstā vajadzīga korekcija, ņemot vērā salīdzinošās vērtēšanas modeļa ieviešanu.

Grozījums Nr. 336
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir. Neizlietotās kvotas 
var nodot iekārtām, kas darbojas tajā pašā 
nozarē un ir paplašinājušās, palielinoties 
faktiskajai jaudai, vai arī jaunienācējiem 
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šajā nozarē, ja tiem paredzētās rezerves 
nav pietiekamas. Kompetentās iestādes 
informē Komisiju un saņem atļauju nodot 
kvotas.

Or. el

Grozījums Nr. 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES 
un ESV izmantošana Kopienas sistēmā, 

pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums par klimata 

pārmaiņām

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES 
un ESV izmantošana Kopienas sistēmā

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

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

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

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās SES un 
ESV nav pilnībā izmantotas, operatori var 
lūgt kompetentajai iestādei piešķirt tiem 
kvotas, ar kurām tie papildina saskaņā ar 
šīs direktīvas 9. pantu piešķirto kvotu 
apjomu un kuras no 2013. gada ir derīgas 
apmaiņā pret SES un ESV, kuras piešķirtas 
par emisiju samazinājumiem līdz 
2012. gadam, kas panākti, īstenojot 
projekta aktivitātes, kuru ietveršanu 
Kopienas sistēmā, sākot no 2012. gada un 
to ieskaitot, ir akceptējusi vismaz viena 
dalībvalsts. Kompetentā iestāde šādu 
apmaiņu pēc pieprasījuma izdara līdz 
2014. gada 31. decembrim.

3. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis 
operatoriem ļāvušas izmantot 2008.–

3. Jebkurā gadījumā operatori var 
izmantot SES/ESV vai kredītus līdz 
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2012. gada periodā, nav pilnībā 
izmantotas, kompetentās iestādes 
operatoriem atļauj SES no pirms 
2013. gada uzsāktiem projektiem, kas 
izdotas par emisiju samazinājumiem no 
2013. gada, apmainīt pret kvotām, kas 
derīgas no 2013. gada.

10,5 % no to ikgadējās emisijas, lai tie 
izpildītu saistības atbilstoši Kopienas 
sistēmai. To panāk, nododot:

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

(a) SES/ESV no TAM/KĪ projektiem 
attiecībā uz emisijas samazinājumu, kas 
panākts līdz 2015. gada beigām;

(b) SES/ESV no TAM/KĪ projektiem 
attiecībā uz emisijas samazinājumu, kas 
panākts no 2013. gada valstīs, kas 
ratificējušas turpmāko starptautisko 
nolīgumu par klimata pārmaiņu 
problēmas risināšanu;
(c) SES/ESV no TAM/KĪ projektiem 
attiecībā uz emisijas samazinājumu, kas 
panākts no 2013. gada valstīs, ar kurām 
ES līdz 2015. gada 31. decembrim ir 
noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus 
sadarbības nolīgumus par klimata 
pārmaiņu problēmu risināšanu;
(d) kredītus, kas iegūti par emisijas
samazināšanas pasākumiem, kurus 
saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 
sadarbības nolīgumos ar valstīm attiecībā 
uz dažādiem projektiem, kuriem ir 
piekritušas visas Kopienas sistēmā esošās 
dalībvalstis laika posmā no 2008. līdz 
2012. gadam, līdz brīdim, kad šīs valstis 
parakstīs nolīgumu ar Kopienu, vai līdz 
2020. gadam neatkarīgi no tā, kurš 
datums būs agrāks.

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

4. 3.d) punktā minētajos sadarbības 
nolīgumos nosaka atbilstīgo projektu 
veidu, metodes, ar kurām noteiks kredīta 
apjomu, un mehānismu, kas nodrošina
kredītu pārveidošanu par sertifikātiem, 
kurus var izmantot atbilstības 
nodrošināšanai saskaņā ar turpmāko 
starptautisko nolīgumu par klimata 
pārmaiņu problēmu risināšanu.
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Šā punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot visa veida projektus, 
kuru ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas 
dalībvalstis, līdz brīdim, kad šīs vismazāk 
attīstītās valstis ir ratificējušas nolīgumu 
ar Kopienu, vai līdz 2020. gadam, 
atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

5. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis 
operatoriem ļāvušas izmantot 2008. –
2012. gada periodā, nav pilnībā 
izmantotas, un ja starptautiskā nolīguma 
noslēgšana kavējas, kredītus no 
projektiem vai citām emisiju 
samazināšanas darbībām var izmantot 
Kopienas sistēmā atbilstīgi nolīgumiem, 
kas noslēgti ar trešām valstīm, konkrēti 
norādot izmantošanas apjomu. Atbilstīgi 
šādiem nolīgumiem operatori var 
izmantot kredītus no projektu darbībām 
šajās trešās valstīs, lai izpildītu savas 
saistības saskaņā ar Kopienas sistēmu.
6. Visos 5. punktā minētajos nolīgumos 
paredz, ka Kopienas sistēmā izmanto 
kredītus, kas iegūti, pateicoties 
atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 
veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 
projektiem, kuros paredzētais bāzes 
scenārija līmenis ir mazāks par to līmeni, 
par kuru var piešķirt bezmaksas kvotas 
saskaņā ar 10.a pantā minētajiem 
pasākumiem, vai par Kopienas tiesību 
aktos paredzēto līmeni.
7. Kad būs noslēgts starptautisks 
nolīgums par klimata pārmaiņām, 
Kopienas sistēmā drīkst izmantot tikai 
CER no trešām valstīm, kas ratificējušas 
nolīgumu.”

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu spēt izmantot pilnībā visus operatoriem piešķirtos SES/ESV pašreizējos līmeņus.
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Jāiekļauj papildu princips (par to, ka daļēji emisiju var samazināt, izmantojot starptautiskus 
mehānismus), un tas jāpiemēro neatkarīgi no turpmākā starptautiskā nolīguma stāšanās 
spēkā. Tādējādi sekmīgāk tiks sasniegti klimata pārmaiņu politikas mērķi; topošais TAM/KĪ 
projektu tirgus saņem nepārprotamu signālu, ka tam jāturpina darboties un citām valstīm tiek 
doti skaidri pamudinājumi sadarboties ar ES, noslēdzot turpmāko starptautisko nolīgumu.

Grozījums Nr. 338
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.α Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
SES/ESV kredītus saņem par 
pasākumiem, kas saistīti ar Kopienas 
sistēmas projektiem un stingri atbilst ne 
tikai vides un sociālajiem kritērijiem, bet 
arī papildu kritērijiem atbilstoši tādiem 
starptautiski atzītiem standartiem kā 
“Zelta likums”.

Or. el

Pamatojums

SES/ESV kredīti jāsaņem par projektiem, kuri stingri atbilst kvalitātes kritērijiem, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi pilda saistības un panāk siltumnīcefekta gāzu emisijas papildu 
samazinājumu, tādējādi sekmējot jauninājumus Eiropas uzņēmumos un tehnoloģiju attīstību 
trešās valstīs. 

Grozījums Nr. 339
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 2. līdz 5. punkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iestādei piešķirt tiem no 2013. gada derīgas 
kvotas apmaiņā pret SES un ESV, kuras 
piešķirtas par emisiju samazinājumiem līdz 
2012. gadam, kas panākti, īstenojot 
projekta aktivitātes, kuru ietveršanu 
Kopienas sistēmā 2008.–2012. g. periodā 
akceptējusi vismaz viena dalībvalsts.
Kompetentā iestāde šādu apmaiņu pēc 
pieprasījuma izdara līdz 2014. gada 
31. decembrim.

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

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

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

Šā punkta pirmā daļa attiecas uz visa veida 
projektiem, kuru ietveršanu Kopienas 
sistēmā 2008.–2012. g. periodā akceptējusi 
vismaz viena dalībvalsts.

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

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

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

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

5. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis 
operatoriem ļāvušas izmantot 2008. –
2012. gada periodā, nav pilnībā 

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

izmantot Kopienas sistēmā atbilstīgi 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm, 
konkrēti norādot izmantošanas apjomu.
Atbilstīgi šādiem nolīgumiem operatori var 
izmantot kredītus no projektu darbībām 
šajās trešās valstīs, lai izpildītu savas 
saistības saskaņā ar Kopienas sistēmu.

Or. en

Pamatojums

SES un ESV ir liela nozīme tehnoloģiju nodošanas sekmēšanā un piedāvā papildu drošību 
kvotu cenu krasa kāpuma gadījumā. KĪ/TAM sertifikātu ierobežošana līdz apjomam, kas 
noteikts atbilstoši otrajam tirdzniecības periodam, neatbilst saskaņošanai, jo dažādās 
dalībvalstīs ir atļauta atšķirīga procentuālā daļa, un, ja tas tā turpināsies, pret operatoriem 
joprojām būs nevienlīdzīga attieksme. Tāpēc, lai nepieļautu nelabvēlīgā situācijā nonākušo 
operatoru tiesiskas prasības, ir ieteicams kopējs ierobežojums, kas likvidētu nevienlīdzīgo 
izturēšanos un nepārkāptu piešķirtās tiesības.

Grozījums Nr. 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 3. līdz 7. punkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

projektiem, kuru ietveršanu Kopienas 
sistēmā 2008.–2012. g. periodā 
akceptējušas visas dalībvalstis.

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

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

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

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

5. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis 
operatoriem ļāvušas izmantot 2008. –
2012. gada periodā, nav pilnībā 
izmantotas, un ja starptautiskā nolīguma 
noslēgšana kavējas, kredītus no 
projektiem vai citām emisiju 
samazināšanas darbībām var izmantot 
Kopienas sistēmā atbilstīgi nolīgumiem, 
kas noslēgti ar trešām valstīm, konkrēti 
norādot izmantošanas apjomu. Atbilstīgi 
šādiem nolīgumiem operatori var 
izmantot kredītus no projektu darbībām 
šajās trešās valstīs, lai izpildītu savas 
saistības saskaņā ar Kopienas sistēmu.
6. Visos 5. punktā minētajos nolīgumos 
paredz, ka Kopienas sistēmā izmanto 
kredītus, kas iegūti, pateicoties 
atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 
veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 
projektiem, kuros paredzētais bāzes 
scenārija līmenis ir mazāks par to līmeni, 
par kuru var piešķirt bezmaksas kvotas 
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saskaņā ar 10.a pantā minētajiem 
pasākumiem, vai par Kopienas tiesību 
aktos paredzēto līmeni.
7. Kad būs noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot tikai CER no trešām 
valstīm, kas ratificējušas nolīgumu.

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

Or. en

Pamatojums

Ārējas kompensācijas izmantošanai jāaprobežojas ar kredītiem, kas ir patiesi papildinoši un 
veicina mītnes zemes ilgtspējīgu attīstību. It īpaši SES un ESV no nozarēm, kas atzītas par 
tādām, uz kurām attiecas CO2 emisiju pārvirzes risks un starptautiskā konkurence, nav jāļauj 
izmantot ES sistēmā pēc 2012. gada. Jaunu kompensācijas kredītu nosacījumi ir jānosaka 
saistībā ar ANO un visaptverošu starptautisku nolīgumu pēc 2012. gada.

Grozījums Nr. 341
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 2. līdz 4. punkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās SES un 
ESV nav pilnībā izmantotas, operatori var 
lūgt kompetentajai iestādei piešķirt tiem no 
2013. gada derīgas kvotas apmaiņā pret 
SES un ESV, kuras piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem līdz 2012. gadam, kas 
panākti, īstenojot projekta aktivitātes, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas 
dalībvalstis, kā arī pasākumus, kuri 
saistīti ar zemes izmantojumu, zemes 
izmantojuma maiņu un mežsaimniecību.
Kompetentā iestāde šādu apmaiņu pēc 
pieprasījuma izdara līdz 2014. gada 
31. decembrim.

3. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis operatoriem 
ļāvušas izmantot 2008.–2012. gada 

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

periodā, nav pilnībā izmantotas, 
kompetentās iestādes operatoriem atļauj 
SES no pirms 2013. gada uzsāktiem 
projektiem, kas izdotas par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, apmainīt 
pret kvotām, kas derīgas no 2013. gada.

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

Šā punkta pirmā daļa attiecas uz visa veida 
projektiem, kuru ietveršanu Kopienas 
sistēmā 2008.–2012. g. periodā 
akceptējušas visas dalībvalstis, kā arī uz
pasākumiem, kuri saistīti ar zemes 
izmantojumu, zemes izmantojuma maiņu 
un mežsaimniecību.

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

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

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

Šā punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot gan visa veida projektus, 
kuru ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas 
dalībvalstis, līdz brīdim, kad šīs vismazāk 
attīstītās valstis ir ratificējušas nolīgumu ar 
Kopienu, vai līdz 2020. gadam, atkarībā no 
tā, kas notiek agrāk, gan arī pasākumus, 
kuri saistīti ar zemes izmantojumu, zemes 
izmantojuma maiņu un mežsaimniecību.

Or. fr

Pamatojums

Maz ticams, ka visas dalībvalstis piekritīs ETS iekļaut kredītus, kas piešķirti par pasākumu 
īstenošanu mežsaimniecībā laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam.
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Grozījums Nr. 342
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 2. līdz 5. punkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Operatori var lūgt kompetentajai 
iestādei piešķirt tiem no 2013. gada derīgas 
kvotas visu 2010. gadā pārbaudīto emisiju 
apjomā (tostarp apjomus atbilstoši 3.–
5. punktam), apmaiņā pret SES un ESV, 
kuras piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem līdz 2012. gadam, kas 
panākti, īstenojot projekta aktivitātes, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas 
dalībvalstis. Kompetentā iestāde šādu 
apmaiņu pēc pieprasījuma izdara līdz 
2014. gada 31. decembrim.

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

3. Kompetentās iestādes operatoriem 
atļauj SES no pirms 2013. gada uzsāktiem 
projektiem, kas izdotas par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, apmainīt 
pret kvotām, kas derīgas no 2013. gada, 
visu 2010. gadā pārbaudīto emisiju 
apjomā (tostarp apjomus atbilstoši 2., 4. 
un 5. punktam).

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

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

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

4. Kompetentās iestādes operatoriem 
atļauj tās SES, kas piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, apmainīt 
pret kvotām par jauniem projektiem, kas no 
2013. gada uzsākti vismazāk attīstītajās 
valstīs, visu 2010. gadā pārbaudīto emisiju 
apjomā (tostarp apjomus atbilstoši 2., 3. 
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jauniem projektiem, kas no 2013. gada 
uzsākti vismazāk attīstītajās valstīs.

un 5. punktam).

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

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

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

5. Ja starptautiskā nolīguma noslēgšana 
kavējas, kredītus no projektiem vai citām 
emisiju samazināšanas darbībām var 
izmantot Kopienas sistēmā visu 2010. gadā 
pārbaudīto emisiju apjomā (tostarp 
apjomus atbilstoši 2.–4. punktam) 
atbilstīgi nolīgumiem, kas noslēgti ar 
trešām valstīm, konkrēti norādot 
izmantošanas apjomu. Atbilstīgi šādiem 
nolīgumiem operatori var izmantot kredītus 
no projektu darbībām šajās trešās valstīs, 
lai izpildītu savas saistības saskaņā ar 
Kopienas sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumi CO2 emisijas samazināšanā jaunajās tirgus ekonomikas valstīs ir daudz 
iedarbīgāki nekā ES, jo tajās ir lielākas emisijas samazināšanas iespējas. Starptautiska 
nolīguma par emisijas samazināšanu neesamības gadījumā iespējas ETS izmantot SES ir ļoti 
būtiskas. Tādēļ, apzinoties, ka ir nepieciešama plānošanas drošība, lai ES varētu sasniegt 
2020. gadam noteiktos mērķus attiecībā uz vajadzību samazināt emisijas apjomu galvenokārt 
pašā ES, ES ETS ir jānodrošina vienāda attieksme pret ražotājiem no Eiropas.

Grozījums Nr. 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kompetentās iestādes ik gadu
operatoriem atļauj SES no pirms 
2013. gada uzsāktiem projektiem apmainīt 
pret kvotām, kas derīgas no 2013. gada, 
līdz pat 50 % no ikgadējā piešķiramo 
kvotu apjoma samazinājuma, kā noteikts 
9. pantā. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo noteikumu pagarina SES izmantošanu pēc 2013. gada. Noteikums attiecas uz 
projektiem, kas sākti pirms 2013. gada un ir jau sertificēti. Ik gadu SES var mainīt pret 
kvotām, kas derīgas no 2013. gada, maksimāli 50 % apmērā no kvotu samazinājuma apjoma 
(salīdzinājumā ar otro tirdzniecības periodu). Ir iespējams būtiski samazināt spiedienu uz ES 
kvotu cenām, izmantojot kvotas no TAM/KĪ projektiem. Turklāt tādējādi varētu veikt 
sākotnējos ieguldījumus jaunattīstības valstīs, sekmēt izpratni par energoefektivitāti un radīt 
eksporta iespējas. 

Grozījums Nr. 344
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ņemot vērā 3. punktā noteikto 
maksimālo pieļaujamo apjomu, 
kompetentās iestādes operatoriem atļauj tās 
SES, kas piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, apmainīt 
pret kvotām par jauniem projektiem, kas no 
2013. gada uzsākti vismazāk attīstītajās 
valstīs.

Or. en
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Pamatojums

      Grozījuma tekstā ir paplašināts SES labāks izmantojums atbilstoši 11.a panta 3. punktam, 
ietverot 4. punktā izklāstīto situāciju. (Skatīt arī 3. punkta grozījumu pamatojumu.)

Grozījums Nr. 345
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kredīti, ko iekārtas katru gadu 
izmanto atbilstoši 2., 3. un 4. punktam, 
nepārsniedz apjomu, kas vienāds ar 25 % 
no siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko 
attiecīgajā atbilstības vērtēšanas gadā 
rada iekārta, uz kuru attiecas Direktīva 
2003/87/EK.

Or. en

Pamatojums

SES un ESV ir liela nozīme tehnoloģiju nodošanas sekmēšanā un piedāvā papildu drošību 
kvotu cenu krasa kāpuma gadījumā. KĪ/TAM sertifikātu ierobežošana līdz apjomam, kas 
noteikts atbilstoši otrajam tirdzniecības periodam, neatbilst saskaņošanai, jo dažādās 
dalībvalstīs ir atļauta atšķirīga procentuālā daļa, un, ja tas tā turpināsies, pret operatoriem 
joprojām būs nevienlīdzīga attieksme. Tāpēc, lai nepieļautu nelabvēlīgā situācijā nonākušo 
operatoru tiesiskas prasības, ir ieteicams kopējs ierobežojums, kas likvidētu nevienlīdzīgo 
izturēšanos un nepārkāptu piešķirtās tiesības.

Grozījums Nr. 346
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Operators, kas ir izmantojis pSES, 
nodod SES, pSES, ESVvai kvotu vismaz 
30 dienas pirms izbeidzas tSES derīgums, 
lai tajā ietvertu emisijas apjomus, uz 
kuriem attiecās spēku zaudējušais kredīts.
Ja operators nav atdevis pSES, ko tas 
izmantoja saistībā ar emisijas apjomiem, 
uz kuriem attiecās spēku zaudējušie 
kredīti, saskaņā ar 16. panta noteikumiem 
operators ir uzskatāms par atbildīgo 
personu un viņa pienākums ir samaksāt 
sodu par pārāk lielu emisijas apjomu.

Or. fr

Pamatojums

Plantācijās var uzkrāt oglekli, un tajās var saglabāt kokmateriālus, kurus izmanto dažādi —
celtniecībā, mēbeļu un papīra ražošanā. Grūtības, kas saistītas ar TAM projektu pastāvību 
mezšaimniecībā, ir atrisinātas, izveidojot pagaidu SES (pSES), ko nodos, izbeidzoties to 
derīgumam.

Cīņu pret klimata pārmaiņām sekmē gan mežu kā enerģijas avota saglabāšana, gan to 
kokmateriālu uzglabāšana, kurus izmanto kā materiālu. Pēc vienreizējas vai vairākkārtējas 
pārstrādes koksni var sadedzināt, iegūstot enerģiju no koksnes.

Grozījums Nr. 347
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Atkarībā no grāmatvedības 
noteikumiem, kas jāpieņem starptautisko 
nolīgumu kontekstā saistībā ar klimata 
pārmaiņām, dalībvalstīm var piešķirt 
piesaistes vienības, kas atbilst oglekļa 
papildu uzkrājumam koksnes 
izstrādājumos. Pamatojoties uz šo pieeju 
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izveidosies pamudinājumu mehānismi, 
kas saistīti ar ETS.

Or. fr

Pamatojums

Pašlaik viss izstrādāto kokmateriālu apjoms ir uzskatāms par tādu, kas rada tūlītēju, 
atkārtotu CO2 emisiju atmosfērā, un tas nebūt neveicina koksnes izmantošanu.

Grozījums Nr. 348
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja starptautiskā nolīguma noslēgšana 
kavējas, kredītus no projektiem vai citām 
emisiju samazināšanas darbībām var 
izmantot Kopienas sistēmā atbilstīgi 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm, 
konkrēti norādot izmantošanas apjomu.
Atbilstīgi šādiem nolīgumiem operatori var 
līdz 50 % no samazinājumiem, kas 
radušies attiecīgajā gadā, salīdzinājumā 
ar piešķīrumiem periodā no 2008. līdz 
2012. gadam izmantot kredītus no projektu 
darbībām šajās trešās valstīs, lai izpildītu 
savas saistības saskaņā ar Kopienas 
sistēmu.

Or. de

Pamatojums

Ir jāturpina palielināt elastību, lai samazinātu emisijas apjomus iespējami lētāk un izdevīgāk.
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Grozījums Nr. 349
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja starptautiskā nolīguma noslēgšana 
kavējas, kredītus no projektiem vai citām 
emisiju samazināšanas darbībām var 
izmantot Kopienas sistēmā atbilstīgi 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm, 
konkrēti norādot izmantošanas apjomu.
Atbilstīgi šādiem nolīgumiem operatori var 
līdz 70% no samazinājumiem, kas 
radušies atbilstīgi 9. pantam attiecīgajā 
gadā salīdzinājumā ar piešķīrumiem 
periodā no 208. līdz 2012. gadam izmantot 
kredītus no projektu darbībām šajās trešās 
valstīs, lai izpildītu savas saistības saskaņā 
ar Kopienas sistēmu.

Or. de

Pamatojums

Elastīgi projekta mehānismi ir svarīgi instrumenti, lai cenu ziņā izdevīgi samazinātu emisiju, 
savukārt to izmantošana nodrošina būtisku aizsardzību emisijas kvotu tirdzniecībai.
Papildināmības kritērijs nodrošina, ka šie projekti nebūs pretrunā ar mītnes zemes 
faktiskajiem vai iespējamiem mērķiem vai nolīgumiem. Atbilstoši priekšlikumam, ir jābūt 
iespējai pārnest KĪ/TAM sertifikātus un to izmantošanas tiesības no otrā posma uz trešo 
posmu.

Grozījums Nr. 350
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 7.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija cenšas nodrošināt, lai visi 
5. punktā minētie nolīgumi un 6. punktā 
minētais starptautiskais nolīgums ietver 
noteikumus par kreditēšanas sistēmu 
apmežošanai, mežu atjaunošanai, 
atmežošanas radīto emisiju 
samazināšanai un citiem ilgstspējīgiem 
mežsaimniecības pasākumiem, tostarp 
erozijas novēršanai un notekūdeņu 
attīrīšanai.  Iekārtu operatori var izmantot 
jebkādus kredītus, kas iegūti, nepieļaujot 
atmežošanu, veicot apmežošanu, mežu 
atjaunošanu un citus ilgstspējīgus 
mežsaimniecības projektus un pasākumus 
jaunattīstības valstīs saskaņā ar 
nolīgumiem, kas minēti 5. un 6. pantā.

Or. en

Pamatojums

Mežsaimniecības pasākumos iegūti oglekļa kredīti ir būtiski, lai jaunattīstības valstis sekmīgi 
varētu iesaistīties cīņā pret klimata pārmaiņām, un tādēļ ir jānodrošina, lai pēc Kioto 
protokola veiksmīgi tiktu noslēgts starptautisks nolīgums par klimata pārmaiņu problēmu 
risināšanu.  Mežsaimniecības pasākumos iegūti oglekļa kredīti nodrošina arī ierobežotu, bet 
ārkārtīgi nepieciešamu elastību Eiropas nozarēm laikā, kad tajās notiek pāreja uz zemas 
oglekļa emisijas ekonomiku.

Grozījums Nr. 351
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija cenšas nodrošināt, lai visi 
5. punktā minētie nolīgumi un 6. punktā 
minētais starptautiskais nolīgums ietver 
noteikumus par kreditēšanas sistēmu 
apmežošanai, mežu atjaunošanai, 
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atmežošanas radīto emisiju 
samazināšanai un citiem ilgstspējīgiem 
mežsaimniecības pasākumiem, tostarp 
erozijas novēršanai un notekūdeņu 
attīrīšanai.  Iekārtu operatori var izmantot 
jebkādus kredītus, kas iegūti, nepieļaujot 
atmežošanu, veicot apmežošanu, mežu 
atjaunošanu un citus ilgstspējīgus 
mežsaimniecības projektus un pasākumus 
jaunattīstības valstīs saskaņā ar 
nolīgumiem, kas minēti 5. un 6. pantā.

Or. en

Pamatojums

Mežsaimniecības pasākumos iegūti oglekļa kredīti ir būtiski, lai jaunattīstības valstis sekmīgi 
varētu iesaistīties cīņā pret klimata pārmaiņām, un tādēļ ir jānodrošina, lai pēc Kioto 
protokola veiksmīgi tiktu noslēgts starptautisks nolīgums par klimata pārmaiņu problēmu 
risināšanu.  Mežsaimniecības pasākumos iegūti oglekļa kredīti nodrošina arī ierobežotu, bet 
ārkārtīgi nepieciešamu elastību Eiropas nozarēm laikā, kad tajās notiek pāreja uz zemas 
oglekļa emisijas ekonomiku.

Grozījums Nr. 352
Lena Ek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija cenšas nodrošināt, lai visi 
5. punktā minētie nolīgumi un 7. punktā 
minētais starptautiskais nolīgums ietver 
noteikumus par kreditēšanas sistēmu 
apmežošanai, mežu atjaunošanai, 
atmežošanas radīto emisiju 
samazināšanai un citiem ilgstspējīgiem 
mežsaimniecības pasākumiem, tostarp 
erozijas novēršanai un notekūdeņu 
attīrīšanai.
Turklāt dalībvalstis var ļaut iekārtu 
operatoriem izmantot jebkādus kredītus, 
kas iegūti, nepieļaujot atmežošanu, veicot 
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apmežošanu, mežu atjaunošanu un citus 
ilgstspējīgus mežsaimniecības projektus 
un pasākumus jaunattīstības valstīs, ja šos 
projektus un pasākumus ir sertificējusi 
TAM valde un tie atbilst nolīgumiem, kas 
minēti 5. un 7. punktā. Ar visiem 
dalībvalsts atļautajiem kredītiem var 
tirgoties atbilstoši Kopienas sistēmai. 

Or. en
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