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Grozījums Nr. 353
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Direktīvas 12. pantā iestarpina šādu 
punktu:
„1.a Komisija publicē ziņojumu, kurā 
iekļauti atbilstīgi likumdošanas 
priekšlikumi, kas attiecas uz iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām emisijas kvotu tirgū. 
Ziņojumā citstarp apsver, vai šajā 
direktīvā kvotas uzskatīt par finanšu 
instrumentiem atbilstīgi Direktīvai 
2003/6/EK par iekšējās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu).”

Or. en

Pamatojums

Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumos un tirgus manipulācijas (tirgus 
ļaunprātīga izmantošana) ir svarīgi jautājumi, kas jāizpēta. Pirms tiek ieviesta jauna 
apgrūtinoša regula, jāveic analīze par veikto darbu saskaņā ar direktīvu par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) un direktīvu, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem ES (MiFID).

Grozījums Nr. 354
Herbert Reul, Christian Ehler

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

1. Kvotas, kas piešķirtas, sākot ar 
2013. gada 1. janvāri, ir derīgas attiecībā 
uz emisijām 8 gadu ilgā periodā, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī.

1. Kvotas, kas piešķirtas, sākot ar 
2013. gada 1. janvāri, ir derīgas attiecībā 
uz emisijām 8 gadu ilgā periodā, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī. Neizmantotās kvotas 
bez ierobežojumiem atļauts pārnest uz 
nākamo astoņu gadu periodu.

Or. de

Pamatojums

Elastības palielināšana ļauj veikt agrīnus emisiju samazinājumus un par to atlīdzināt, un ar 
šo grozījumu rada lielāku elastīgumu.

Grozījums Nr. 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. de
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Pamatojums

Komisija nav pilnvarota vienpusēji pieņemt regulas.

Grozījums Nr. 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Regulā ņem vērā visprecīzākos un 
jaunākos pieejamos zinātniskos datus, jo 
īpaši no IPCC un saistībā ar 10.a panta 
izpildi, tajā arī konkretizē prasības 
operatoriem ziņot par emisijām, kas 
saistītas ar ražošanu energoietilpīgās 
nozarēs, kuras var skart starptautiskā 
konkurence, un prasības par šīs 
informācijas neatkarīgu pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Komisija nav pilnvarota vienpusēji pieņemt regulas. Turklāt ir jāveic būtiski parastās 
likumdošanas procedūras grozījumi, nevis to grozīt, izpildinstitūcijai darbojoties autonomi.

Grozījums Nr. 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/87/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi iekārtas 
operatori saskaņā ar regulu pēc attiecīgā 
gada beigām ziņo kompetentajai iestādei 
par emisijām no iekārtas visa kalendārā 
gada laikā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi iekārtas 
operatori pēc attiecīgā gada beigām ziņo 
kompetentajai iestādei par emisijām no 
iekārtas visa kalendārā gada laikā.

Or. de

Pamatojums

Komisija nav pilnvarota vienpusēji pieņemt regulas. Turklāt ir jāveic būtiski parastās 
likumdošanas procedūras grozījumi, nevis to grozīt, izpildinstitūcijai darbojoties autonomi.

Grozījums Nr. 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
15. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija izstrādā pamatnorādes par 
emisiju ziņojumu pārbaudi un pārbaudītāju 
apstiprināšanu, precizējot nosacījumus 
apstiprināšanai, savstarpējai atzīšanai un 
pārbaudītāju apstiprinājuma atsaukšanai, 
kā arī pārraudzībai un vajadzības gadījumā 
vienādranga izvērtēšanai.

Or. de

Pamatojums

Komisija nav pilnvarota vienpusēji pieņemt regulas. Turklāt ir jāveic būtiski parastās 
likumdošanas procedūras grozījumi, nevis to grozīt, izpildinstitūcijai darbojoties autonomi.

Grozījums Nr. 360
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Direktīvas 16. pantā iestarpina šādu 
3.a punktu:
„3.a Ja oglekļa cena ir augstāka par 
EUR 50, maksa par pārsniegtajām 
emisijām ir EUR 50 par katru radīto 
oglekļa dioksīda ekvivalento tonnu 
tirdzniecības periodā no 2013. līdz 
2020. gadam atbrīvos operatoru no 
pienākuma nodot kvotu daudzumu, kas 
līdzvērtīgs šīm pārsniegtajām emisijām, 
nododot kvotas saistībā ar nākamo 
kalendāro gadu.”

Or. en
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Pamatojums

Emisiju tirdzniecības sistēmas jomai ir vajadzīgs noteikts plānošanas drošības līmenis 
attiecībā uz augstām oglekļa cenām un gadījumā, ja nebūs prasība importētājiem pievienoties 
ETS vai līdzvērtīgai sistēmai atbilstīgi 10.b pantam. Atbrīvošana no kvotu nodošanas, veicot 
soda maksājumu, ir iespēja risināt šo problēmu.

Grozījums Nr. 361
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/87/EK
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I pielikumu, ņemot 
vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus un šīs 
direktīvas piemērošanā gūto pieredzi. Šis 
direktīvas IV un V pielikumu var grozīt, lai 
pilnveidotu emisiju monitoringu un 
pārbaudi, kā arī kārtību, kādā par tām ziņo.

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I un II a pielikumu, 
ņemot vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus 
un šīs direktīvas piemērošanā gūto 
pieredzi. II a pielikumu var grozīt tikai 
saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto 
procedūru. Šīs direktīvas IV un 
V pielikumu var grozīt, lai pilnveidotu 
emisiju monitoringu un pārbaudi, kā arī 
kārtību, kādā par tām ziņo.

Or. en

Pamatojums

Šis direktīvas būtiskas daļas ir I un II a pielikums, un jebkādas izmaiņas tajos var izdarīt 
vienīgi, piemērojot koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Adlib Express Watermark



AM\731526LV.doc 9/47 PE409.457v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iekļauj šādu 24a. pantu. svītrots
„24.a pants

Saskaņoti noteikumi emisiju 
samazināšanas projektiem

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar 
dalībvalstu pārvaldītiem projektiem, kas 
samazina tādu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas, kas nav ietvertas 
Kopienas sistēmā.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, 
un tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu 
emisiju samazināšanas pasākumu 
īstenošanai, kas nav ietvertas Kopienas 
sistēmā. Šādus noteikumus pieņem tikai 
tādā gadījumā, ja nav iespējama citu gāzu 
un darbību iekļaušana saskaņā ar 
24. pantu, un nākamajā Kopienas 
sistēmas pārskatīšanas reizē ir jāapsver 
iespēja pieņemt vienotus noteikumus visā 
Kopienā attiecībā uz šīm emisijām.
2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, kas paredz sīkākus 
noteikumus par kvotu piešķiršanu 
1. punktā minētajiem Kopienas līmeņa 
projektiem.
Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en
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Pamatojums

Nav skaidrs, kā priekšlikums, ar kuru atļauj nozaru vai pasākumu (kredītu) izvēli saistībā ar 
ETS, nevājinātu samazinājuma saistības, ko saskaņā ar lēmumu par pienākumu sadali 
uzņēmušās nozares, uz kurām neattiecas ES ETS.

Grozījums Nr. 363
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Šādus 
noteikumus pieņem tikai tādā gadījumā, 
ja nav iespējama citu gāzu un darbību 
iekļaušana saskaņā ar 24. pantu, un
nākamajā Kopienas sistēmas pārskatīšanas 
reizē ir jāapsver iespēja pieņemt vienotus 
noteikumus visā Kopienā attiecībā uz šīm 
emisijām.

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Nākamajā
Kopienas sistēmas pārskatīšanas reizē ir 
jāapsver iespēja pieņemt vienotus 
noteikumus visā Kopienā attiecībā uz šīm 
emisijām.

Or. en
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Pamatojums

Nepieciešams saistīt ES ETS un nozares, kas nav iekļautas ES ETS, un tādēļ jāatceļ 
nosacījumu izvirzīšana, piemērojot 24.a pantu 24. pantam.

Grozījums Nr. 364
Jerzy Buzek

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

GrozījumsKomisijas ierosinātais teksts

(19) Iestarpina šādu pantu: 

„24.aa pants
Dalībvalstis var izmantot siltumnīcefekta 
gāzu emisiju tiesības, kas piešķirtas 
saskaņā ar Lēmuma 2008/XX/EK 3. panta 
1. un 2. punktu to saistību izpildei, kas 
paredzētas Direktīvā 2003/87/EK.
Papildus 24.a panta noteikumiem katra 
Kopienas shēmā iekļautā iekārta var segt 
līdz 10 % tās pārbaudīto emisiju ar 
vienībām, kas iegūtas ārpus dalībvalstu 
limitiem, kā noteikts Lēmumā 
2008/xxxx.”

Or. en

Pamatojums

ES Emisijas kvotu tirdzniecības direktīvas un pienākumu sadales lēmuma elementi ir 
savstarpēji saistīti, un šīs saiknes jāņem vērā, lai ES kopumā rentabli sasniegtu emisijas 
samazināšanas mērķus. Tāpēc ir jāatbalsta elastīguma principa ieviešana saistībā ar ES ETS 
un sistēmu, uz kuru ETS neattiecas. 

Lai radītu patiesus stimulus projektu izstrādei trešās valstīs, nav jāpiemēro nekādi iegūto 
kredītu izmantošanas ierobežojumi.
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Grozījums Nr. 365
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mazo sadedzināšanas iekārtu izslēgšana no 
Kopienas sistēmas

Or. en

Grozījums Nr. 366
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā mazu emisiju iekārtas (<50 000 tonnām  CO2 gadā) saskaras ar pārmērīgām izmaksām 
saistībā ar monitoringu un paziņošanu un no ES ETS negūst ekoloģisku labumu, šīs mazu 
emisiju iekārtas pēc iespējas drīz ir no tās jāizslēdz. Aptuveni 75 % iekārtu, uz kurām attiecas 
šī direktīva, emitē 56 000 t CO2 gadā, bet tikai 5 % no kopējo ETS emisiju daudzuma. Mazu 
emisiju iekārtu līdzdalība ETS nav obligāta, bet vienīgi brīvprātīga (“opt- in”).

Turklāt nav iemesla izslēgt vienīgi „sadedzināšanas iekārtas”. Keramikas rūpniecību (īpaši 
ķieģeļu ražošanu) skar visaugstākās administratīvās izmaksas.
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Grozījums Nr. 367
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis izslēdz no Kopienas
sistēmas sadedzināšanas iekārtas, par 
kurām kompetentajām iestādēm paziņots,
ka to emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
katrā no iepriekšējiem 3 gadiem bijušas 
mazākas par 50 000 tonnām oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus;

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

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

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

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no sadedzināšanas 
iekārtām ir emitējusi 50 000 tonnu vai 
vairāk oglekļa dioksīda ekvivalenta 
(izņemot emisijas no biomasas);

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no sadedzināšanas iekārtām ir 
emitējusi 50 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
dioksīda ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, sadedzināšanas iekārta no 
jauna tiks iekļauta Kopienas sistēmā;

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

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. en
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Pamatojums

Mazu emisiju iekārtu — zem 50 000 tonnām — līdzdalība nav rentabla, jo monitoringa un 
paziņošanas slogs atbilstīgi ETS standartiem un administratīvās izmaksas par atļauju 
pārsniedz ekoloģiskos ieguvumus naudas izteiksmē. „Rentablu risinājumu un iekārtu skaita 
samazinājumu var panākt, ja no sistēmas izslēdz nelielu emisiju (<50 000 t) iekārtas: 
vienlaikus ar to, ka joprojām tiktu ietverti 95 % ETS nozaru emisiju, šī 50 000 t robežvērtība 
novērstu smago ETS slogu aptuveni 75 % iekārtām” (2007. gada EVA ziņojums).

Grozījums Nr. 368
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijušas mazākas par 50 000 
tonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz 
kurām attiecināti siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanas pasākumi, ja attiecīgā
dalībvalsts ievēro šādus nosacījumus:

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

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

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

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 50 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
dioksīda ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

(c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 50 000
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
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biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā mazu emisiju iekārtas (<50 000 tonnām  CO2 gadā) saskaras ar pārmērīgām izmaksām 
saistībā ar monitoringu un paziņošanu un no ES ETS negūst ekoloģisku labumu, šīs mazu 
emisiju iekārtas pēc iespējas drīz ir no tās jāizslēdz. Aptuveni 75 % iekārtu, uz kurām attiecas 
šī direktīva, emitē 56 000 t CO2 gadā, bet tikai 5 % no kopējo ETS emisiju daudzuma. Mazu 
emisiju iekārtu līdzdalība ETS nav obligāta, bet vienīgi brīvprātīga (“opt- in”).

Turklāt nav iemesla izslēgt vienīgi „sadedzināšanas iekārtas”. Keramikas rūpniecību (īpaši 
ķieģeļu ražošanu) skar visaugstākās administratīvās izmaksas.

Grozījums Nr. 369
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstīm jāizslēdz no Kopienas 
sistēmas sadedzināšanas iekārtas, par 
kurām kompetentajām iestādēm paziņots, 
ka to emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
katrā no iepriekšējiem 3 gadiem bijušas 
mazākas par 50 000 tonnām oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

(a)  tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
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ir ieviesti; ir ieviesti;
(b) jāapliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 50 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
dioksīda ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 50 000
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. it

Pamatojums

Mazu iekārtu izslēgšana būtu jāpaplašina, iekļaujot visas iekārtas, ne tikai sadedzināšanas 
iekārtas. Turklāt, paceļot izslēgšanas robežu līdz 50 000 tonnām, būtu iespējams aptvert 
aptuveni 95 % emisiju, kuras ir emisiju tirdzniecības darbības jomā, un varētu sasniegt 
ievērojamu izmaksu samazinājumu kā maziem uzņēmumiem, tā valsts iestādēm atbilstīgi 
labāka regulējuma principam.

Grozījums Nr. 370
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un kuras kompetentajām iestādēm 
paziņojušas, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijušas mazākas par 10 000 tonnu 

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijušas mazākas par 25 000 
tonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 

Adlib Express Watermark



AM\731526LV.doc 17/47 PE409.457v01-00

LV

oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu; turklāt 
dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi:

nosacījumus:

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

(a) tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu;

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas), iekārta no jauna tiks iekļauta 
Kopienas sistēmā;

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

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, par kurām 
kompetentajām iestādēm paziņots, ka to 
emisijas (izņemot biomasas emisijas) katrā 
no iepriekšējiem 3 gadiem bijušas mazākas 
par 25 000 tonnām oglekļa dioksīda 
ekvivalenta, un uz kurām attiecināti 
pasākumi, kas ļaus panākt līdzvērtīgu 
emisiju samazinājumu, ja attiecīgā
dalībvalsts ievēro šādus nosacījumus:
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dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi:
(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

(a) tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti, pievienojot arī iekārtas 
īpašnieka apstiprinājumu, kurā paziņota 
viņa vēlme izmantot iespēju atteikties no 
sistēmas;

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

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

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

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

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

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Uz daudzām mazām iekārtām attiektos 10 000 t līmenis, un tas izraisītu nevajadzīgu 
administratīvu un finanšu slogu, nepievienojot nozīmīgu devumu kopējo emisiju daudzuma 
samazināšanas mērķa sasniegšanā. Atsevišķas iekārtas, kurās nenotiek pārstrāde, var 
pieņemt kopīgu lēmumu saglabāt klasifikāciju ETS režīmā.

Grozījums Nr. 372
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 

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

kurām kompetentajām iestādēm paziņots,
ka to emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
katrā no iepriekšējiem 3 gadiem bijušas 
mazākas par 25 000 tonnām oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

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

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

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

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

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Ar pāreju uz robežvērtību 25 000 tonnu CO2 gadā būs iespēja samazināt kopējo dalībnieku 
skaitu līdz 55 %, vienlaikus samazinot tikai 2,4 % emisiju daudzuma, uz ko attiecas ETS. Būtu 
jādod izvēles iespēja attiecībā uz izslēgšanu visām iekārtām ES ETS, ne tikai sadedzināšanas 
iekārtām. Tas atbilst 10. apsvērumam, kurā noteikumi nav attiecināti vienīgi uz 
sadedzināšanas iekārtām.
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Grozījums Nr. 373
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un par kurām tās kompetentajām 
iestādēm paziņojušas, ka to emisijas 
(izņemot biomasas emisijas) katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijušas mazākas 
par 25 000 tonnām oglekļa dioksīda 
ekvivalenta, un uz kurām attiecināti 
pasākumi, kas ļaus panākt līdzvērtīgu 
emisiju samazinājumu, ja attiecīgā
dalībvalsts ievēro šādus nosacījumus:

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

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

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

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

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

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

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

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. en
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Pamatojums

Ietekmes novērtējumā (SEC(2008)52) Eiropas Komisija konstatē, ka administratīvo izmaksu 
par katru no sistēmas izslēgto CO2 tonnu samazinājums bija pārāk neliels, lai tiktu ieviesta 
25 000 t robežvērtība (salīdzinājumā ar 10 000 t). Taču Komisijas dokumentā netiek apskatīts 
emisiju mainīgums no iekārtām, kas emitē lielu CO2 daudzumu. Šis mainīgums varētu būt tādā 
pašā apjomā kā kopējais CO2 emisiju daudzums no iekārtām, kas emitē mazāk par 
25 000 t CO2 gadā.

Turklāt uz izslēgtajām iekārtām automātiski attieksies citi emisiju samazināšanas pasākumi 
saistībā ar nozarēm, kuras nav ES ETS.

Grozījums Nr. 374
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijušas mazākas par 25 000 
tonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz 
kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

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

(c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000 

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000
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tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. de

Pamatojums

Maksimālais CO2 emisiju apjoms jāpaaugstina no 10 000 tonnām līdz 25 000 t. Tādējādi 
būtiski tiks atvieglots iekārtu operatoru slogs, vienlaikus aptverot vairāk par 97 % emisiju 
apjoma. Turklāt jāparedz pasākumi, kas ļaus panākt līdzvērtīgu emisiju samazinājumu. Tā kā 
šo iekārtu atbrīvošana pamatota ar to ierobežoto ietekmi uz klimatu, jābūt viegli izpildāmām 
prasībām.

Grozījums Nr. 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijušas mazākas par 25 000 
tonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz 
kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

(a) tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;
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(b) jāapliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000 
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

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

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

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

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

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. de

Pamatojums

Šī atkāpe jebkurā gadījumā pieļaujama tikai ar īpašu nosacījumu, ka jābūt siltumnīcefekta 
gāzu samazinājumam. Tādējādi var vienkārši piemērot nebirokrātisku procedūru attiecībā uz 
iekārtām, kuru emisijas ir 25 000 tonnu gadā.

Grozījums Nr. 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to vidējās emisijas 
(izņemot biomasas emisijas) iepriekšējo 
triju gadu laikā bijušas mazākas par 
10 000 tonnām oglekļa dioksīda 
ekvivalenta, un uz kurām attiecināti 
pasākumi, kas ļaus panākt līdzvērtīgu 
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dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi: emisiju samazinājumu, ja attiecīgā
dalībvalsts ievēro šādus nosacījumus:

Or. pl

Pamatojums

Grozījumā nemaina emisiju robežvērtību — 10 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, bet 
pieļauj lielāku elastību un racionālus pasākumus nelielām sadedzināšanas iekārtām.

Grozījums Nr. 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome, 
Komisija veic visaptverošu ietekmes 
novērtējumu attiecībā uz šo
samazinājumu izpildes procedūru 
ekonomiskajām sekām un par citu 
starptautiskajos nolīgumos pieņemto 
pasākumu ietekmi.

Ietekmes novērtējumā arī konstatē, vai ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

- starptautiskais nolīgums uzliek saistības 
visām valstīm, kurās notiek vai, iespējams, 
tiks attīstīta ražošana nozarē, uz kuru 
attiecas šī direktīva;

- ar starptautisko nolīgumu nosaka:

o  attiecībā uz rūpnieciski attīstītajām 
valstīm tādus pašus ierobežojumus šīs 
direktīvas I pielikumā minētajās 
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nozarēs, kādi attiecas uz Eiropas 
Savienības nozarēm;

o attiecībā uz jaunattīstības valstīm, jo 
īpaši uz ekonomiski spēcīgākām 
jaunattīstības valstīm, šīs direktīvas 
I pielikumā minētajās nozarēs 
ieguldījumus atbilstīgi to 
pienākumiem un attiecīgajām 
iespējām;

- rūpnieciski attīstīto valstu saistības un 
jaunattīstības valstu, jo īpaši 
ekonomiski spēcīgāko jaunattīstības 
valstu, ieguldījumus: 

o izmēra un pārbauda saskaņā ar 
starptautiski atzītām metodēm un

o par tiem ziņo.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā
starptautiskā nolīguma noslēgšanas
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma stāšanās spēkā, 
ņemot vērā ietekmes novērtējuma 
rezultātus, kā paredzēts minētajā punktā, 
un jo īpaši, ja tajā minētie trīs nosacījumi 
ir izpildīti, Komisija ierosina grozītu
koeficientu, lai panāktu, ka 2020. gadā 
Kopienas kvotu daudzuma daļa saskaņā 
ar 9. un 9.a pantu veicina kopējo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu Kopienā par vairāk nekā 
20 %, un ko Kopiena apņemsies saskaņā 
ar starptautisko nolīgumu.

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

4. Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
paredzētu, ka Kopienas sistēmā 

4. Ņemot vērā ietekmes novērtējuma 
rezultātus, kā paredzēts šā panta 
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iesaistījušies operatori var izmantot vēl cita 
veida projektus līdztekus tiem, kas minēti 
11.a panta 2. līdz 5. punktā, vai ka šādi 
operatori vajadzības gadījumā var izmantot 
citus mehānismus, kas izveidoti saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu.

1. punktā, un jo īpaši, ja tajā minētie trīs 
nosacījumi ir izpildīti, Komisija var 
pieņemt pasākumus, lai paredzētu, ka 
Kopienas sistēmā iesaistījušies operatori 
var izmantot vēl cita veida projektus 
līdztekus tiem, kas minēti 11.a panta 2. līdz 
5. punktā, vai ka šādi operatori vajadzības 
gadījumā var izmantot citus mehānismus, 
kas izveidoti saskaņā ar starptautisko 
nolīgumu.

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

Or. fr

Pamatojums

Noslēdzot starptautisko nolīgumu, radīsies jaunas saistības ES un citām pusēm. Tāpēc ir 
būtiski veikt vispusīgu ietekmes novērtējumu, lai novērtētu īstenošanas procedūras un visu 
veidu iespējamās sekas. Lai nolīguma izpilde būtu sekmīga, jānosaka kritēriji. Ir 
nepieciešams Kopienas noteikumos arī izklāstīt specifiskas vēlmes attiecībā uz jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm, jo tās nevar salīdzināt ar pārējām jaunattīstības valstīm, kurām 
jāpalielina centieni. 

Grozījums Nr. 378
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam visās valstīs, 
veicot nozīmīgus pasākumus I un II ab 
pielikumā iekļautajās nozarēs, obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome, 
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un Komisijai sniedzot pierādījumu, ka ar 
šo nolīgumu citās valstīs tiek izraisītas 
salīdzināmas CO2 izmaksas I un II ab 
minētajās nozarēs, piemēro 2., 3. un 
4. punktu. 

Or. de

Pamatojums

Pielāgojumiem, kas izriet no nākamajiem punktiem, nebūtu jānotiek automātiski, noslēdzot 
starptautisku nolīgumu. Pirms pielāgojumu veikšanas vajadzētu noformulēt kritērijus, kuri 
jāizpilda. Ir obligāta prasība, ka I pielikumā minētajām nozarēm visās ārpuskopienas valstīs 
ir jābūt salīdzināmam izmaksu slogam.

Grozījums Nr. 379
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam visās valstīs, 
veicot nozīmīgus pasākumus I un II ab 
pielikumā iekļautajās nozarēs, obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome, 
un ciktāl ir iepriekš pierādīts, ka ar šo 
nolīgumu panāk citās dalībvalstīs 
salīdzināmas CO2 izmaksas nozarēs, kas 
minētas I un II ab pielikumā, piemēro šā 
panta 2., 3. un 4. punktu. Šo pierādījumu 
iesniedz Komisija. 

Or. de

Pamatojums

Pielāgojumiem, kas izriet no nākamajiem punktiem, nebūtu jānotiek automātiski, noslēdzot 
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starptautisku nolīgumu. Pirms pielāgojumu veikšanas vajadzētu noformulēt kritērijus, kuri 
jāizpilda. Ir obligāta prasība, ka I pielikumā minētajām nozarēm visās ārpuskopienas valstīs 
ir jābūt salīdzināmam izmaksu slogam.

Grozījums Nr. 380
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā atbilstīgi 
10.b panta 2.a punkta kritērijiem, un kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome 
2007. gada 8. un 9. martā, piemēro 2., 
3. un 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka starptautiskajam nolīgumam jāatbilst noteiktiem kritērijiem, lai novērstu CO2
emisiju pārvirzi. Jābūt skaidrai atsaucei uz Padomes 2007. gada marta sanāksmes 
rezultātiem.

Grozījums Nr. 381
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 

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

10.b panta 2.a punktā minētajiem 
kritērijiem, un kas paredz, ka līdz 
2020. gadam obligāti jāsamazina 
siltumnīcās efektu izraisošo gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome 
2007. gada 8. un 9. martā, piemēro 2., 
3. un 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka starptautiskajam nolīgumam jāatbilst noteiktiem kritērijiem, lai novērstu CO2
emisiju pārvirzi. Jābūt skaidrai atsaucei uz Padomes 2007. gada marta sanāksmes 
rezultātiem. 

Grozījums Nr. 382
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu palielina, lai panāktu, ka 
2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

2. Sešu mēnešu laikā pēc starptautiskā 
nolīguma noslēgšanas par klimata 
pārmaiņām, un ar ko nosaka emisijas 
obligātu samazināšanu, pārsniedzot 
3. pantā noteiktās prasības, Komisija 
iesniedz likumdošanas priekšlikumu, kas 
pieņemams saskaņā ar Līguma 251. pantā 
noteikto procedūru, par katras dalībvalsts 
ieguldījumu Kopienas emisiju 
samazināšanas papildpasākumos.

Or. en
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Pamatojums

Starptautisko nolīgumu mērķis par 30 % samazinājumu ir politisks lēmums, kuram būs 
nozīmīgas sekas, un tāpēc tas jāizskata koplēmuma procedūrā.

Grozījums Nr. 383
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu palielina, lai panāktu, ka 
2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas 
Komisija, pamatojoties uz pilnīgu 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz 
samazināšanai izmantoto līdzekļu 
rentabilitāti, kā arī citu starptautiskajā 
nolīgumā sīki izstrādāto pasākumu 
ietekmi, iesniedz Parlamentā 
likumdošanas priekšlikumu, kurā 
ierosināts turpmāks Kopienas kvotu 
daudzuma samazinājums 2020. gadā, 
ņemot vērā kopējo siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu Kopienā par vairāk 
nekā 20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu). 

Or. en

Pamatojums

Noslēdzot sarunas par starptautisku nolīgumu, nav jāreaģē automātiski, bet gan izvērtējot 
situāciju un kopīgi pieņemot lēmumu.
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Grozījums Nr. 384
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
Komisijas analīzes ziņojuma iesniegšanas
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu. Šie 
noteikumi stājas spēkā vienīgi tad, ja 
Komisijas analīzes ziņojums iesniegts 
pirms 2015. gada.

Or. de

Pamatojums

Jo vēlāk pieaugs gada samazinājuma koeficients, jo stāvāka būs nepieciešamā samazinājuma 
līkne un jo spēcīgāka būs emisiju kvotu daudzuma samazinājuma ietekme uz emisijas kvotu 
cenām. Lai nozarēm novērstu nesamērīgu slogu, kas rodas šā iemesla dēļ, jānosaka termiņš, 
kad nolīgums stājas spēkā. 

Grozījums Nr. 385
Angelika Niebler

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

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
Komisijas analīzes ziņojuma iesniegšanas
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu. Šī 
regula stājas spēkā vienīgi tad, ja 
Komisijas analīzes ziņojums iesniegts 
pirms [2015. gada].

Or. de

Pamatojums

Jo vēlāk pieaugs gada samazinājuma koeficients, jo stāvāka būs nepieciešamā samazinājuma 
līkne un jo spēcīgāka būs emisiju kvotu daudzuma samazinājuma ietekme uz emisijas kvotu 
cenām. Lai nozarēm novērstu nesamērīgu slogu, kas rodas šā iemesla dēļ, jānosaka termiņš,
kad nolīgums stājas spēkā. 

Grozījums Nr. 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 1. un 2. punktu 
starptautisks nolīgums ir nolīgums starp 
valstīm, kura izpildes rezultātā ir 
iespējams pasaulē samazināt emisiju tādā 
mērā, lai efektīvi novērstu klimata 
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pārmaiņu problēmas, un kuru iespējams 
uzraudzīt un pārbaudīt, un kurā paredzēti 
obligāti īstenošanas pasākumi.
Šādā starptautiskā nolīgumā jābūt 
ietvertam pasaules mēroga nozaru 
ražošanas kritiskajam apjomam.
Valstis, uz kurām attiecas šāds 
starptautisks nolīgums, vienojas īstenot 
un padarīt iedarbīgus pasākumus, kuru 
rezultātā nozarēm, kas pakļautas 
starptautiskai konkurencei, būtu 
līdzvērtīgs slogs.

Or. en

Pamatojums

Starptautisks nolīgums tikai tad novērsīs oglekļa emisiju pārvirzi, ja tas atbildīs noteiktiem 
kritērijiem, kuri konkurējošām nozarēm rada līdzvērtīgus apstākļus.

Grozījums Nr. 387
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Operatori papildus neizmantotajiem  
SES un ESV kredītiem, ko dalībvalstis 
piešķir operatoriem laikposmam no 2008. 
līdz 2012. gadam, var izmantot SES, ESV 
vai citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā 70 % no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

Or. de

Pamatojums

Elastīgi projektu mehānismi ir svarīgi instrumenti, lai sasniegtu emisiju rentablu 
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samazinājumu, un to izmantošanas potenciāls nodrošina nepieciešamo „drošības vārstu” 
emisiju tirdzniecībā.  Papildināmības kritērijs nodrošina, ka šie projekti netraucē faktiskajiem 
vai iespējamiem klimata aizsardzības mērķiem vai mītnes zemes nolīgumiem. Ir jādod iespēja 
pārnest KĪ/TAM kvotas un izmantošanas tiesības no otrā un trešā posma. 

Grozījums Nr. 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Operatori papildus neizmantotajiem  
SES un ESV kredītiem, ko dalībvalstis 
piešķir operatoriem laikposmam no 2008. 
līdz 2012. gadam, var izmantot SES, ESV 
vai citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā pusi no 2. punktā un 9. pantā 
minētā samazinājuma.

Or. de

Pamatojums

Elastīgumam ir būtiska nozīme.

Grozījums Nr. 389
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Iestarpina šādu pantu:
„28.a pants
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Kredītu izmantošana apmežošanai, mežu 
atjaunošanai un mežsaimniecībai

Neatkarīgi no 11.a un 28. panta 
dalībvalstis atļauj iekārtu operatoriem 
izmantot kredītus ne vairāk kā (X %) 
līmenī no to iekārtu gada pārbaudītajām 
emisijām no šādiem kredītiem:
1) tiem, kas paredzēti apmežošanas un 
mežu atjaunošanas projektiem, kurus 
sertificējusi Tīras attīstības mehānisma 
(CDM) valde, un tiem, kuri 
apliecinājumu saņēmuši saskaņā ar 
kopīgas īstenošanas uzraudzības 
komitejas noteikto kārtību;
2) tiem, kas paredzēti mežsaimnieciskiem 
pasākumiem jaunattīstības valstīs, ar 
kurām ir noslēgts nolīgums saskaņā ar 
11.a panta 5. punktu, kā arī
3) jebkuriem mežsaimniecības projektiem 
jaunattīstības valstīs atbilstīgi 28. pantā 
minētajam starptautiskajam nolīgumam.”

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums ietvertu mežsaimnieciskos pasākumos iegūtus oglekļa dioksīda kredītus 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 2013. gadā, kad tiktu panākta jauna (pēc Kioto 
protokola) starptautiska vienošanās par klimata pārmaiņām.   Ar to tiktu dots nopietns 
mājiens jaunattīstības valstīm risināt saprātīgus pasākumus klimata pārmaiņu nelabvēlīgās 
ietekmes mazināšanai un nodrošinātu ierobežotu elastīgumu Eiropas nozarei.

Grozījums Nr. 390
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kredītu izmantošana apmežošanai, mežu 
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atjaunošanai un mežsaimniecībai
Neatkarīgi no 11.a un 28. panta 
dalībvalstis atļauj iekārtām izmantot 
kredītus ne vairāk kā 4 %* līmenī no to 
gada pārbaudītajām emisijām no šādiem 
kredītiem:
1) tiem, kas paredzēti apmežošanas un 
mežu atjaunošanas projektiem, kurus 
sertificējusi Tīras attīstības mehānisma 
(CDM) valde, un tiem, kuri 
apliecinājumu saņēmuši saskaņā ar 
kopīgas īstenošanas uzraudzības 
komitejas noteikto kārtību;
(2) tiem, kas paredzēti mežsaimnieciskiem 
pasākumiem jaunattīstības valstīs, ar 
kurām ir noslēgts nolīgums saskaņā ar 
11.a panta 5. punktu, kā arī
(3) jebkuri citi pārbaudīti projekti, ar 
kuriem samazina valstīm noteiktās 
emisijas mežu izciršanas dēļ vai veic 
pasākumus augsnes vai mežu 
degradācijas novēršanai jaunattīstības 
valstīs atbilstīgi 28. pantā minētajam 
starptautiskajam nolīgumam. 
*  šo skaitli var pielāgot atbilstīgi 
28. pantā minētajam starptautiskajam 
nolīgumam.”

Or. en

Pamatojums

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.
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Grozījums Nr. 391
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
jaudu, aprēķinā neņem vērā blokus ar 
nominālo siltumspēju līdz 3 MW.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pastāv bažas, ka, pamatojoties uz summēšanas noteikumiem, kuri ietverti sākotnējā direktīvā 
un turpmāk izstrādāti priekšlikumā pārskatāmajai direktīvai, tiks ietvertas daudzas nelielas 
iekārtas.   Ķīmiskajā rūpniecībā it īpaši ir daudz ražošanas apvienību, kurās ir liels skaits 
atsevišķu sadedzināšanas iekārtu, kuras, ievērojot šos noteikumus, tiks summētas 
sadedzināšanas iekārtās ar siltumspēju vairāk par 20 MW, kas jau ir šajā jomā.

Grozījums Nr. 392
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
jaudu, aprēķinā neņem vērā blokus ar 
nominālo siltumspēju līdz 3 MW.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pastāv bažas, ka, pamatojoties uz summēšanas noteikumiem, kuri ietverti sākotnējā direktīvā 
un turpmāk ierosināti direktīvas projektā, tiks ietvertas daudzas nelielas iekārtas. 
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Grozījums Nr. 393
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
jaudu, aprēķinā neņem vērā blokus ar 
nominālo siltumspēju līdz 3 MW.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ir bažas, ka tiks iekļautas daudzas nelielas iekārtas. Galvenokārt ķīmiskajā rūpniecībā ir 
daudz ražošanas apvienību, kurās ir liels skaits atsevišķu sadedzināšanas iekārtu, kuras vai 
nu tiks summētas sadedzināšanas iekārtās ar siltumspēju vairāk par 20 MW, kas jau ir šajā 
jomā, vai, kopumā ņemot, pārsniegs robežvērtību un uz tām attieksies emisiju tirdzniecība. 
Tas nozīmētu, ka daudzām nelielām iekārtām vajadzēs iekļauties emisiju tirdzniecības 
sistēmā, un tas ir pretrunā 27. panta grozījumam. 

Grozījums Nr. 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts – ii daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – 2. rinda – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alumīnija ražošana (primārā un 
sekundārā, kurā izmantojamo 
sadedzināšanas iekārtu nominālā 
siltumspēja ir lielāka par 20 MW)

Alumīnija ražošana (primārā, kurā 
izmantojamo sadedzināšanas iekārtu 
nominālā siltumspēja ir lielāka par 
20 MW)

Or. en

Pamatojums

Emisiju daudzumam no sekundārās pārstrādes nozares ir maza ietekme uz ETS iekļauto 
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emisiju kopējo daudzumu, un, tā kā nozarē ir daudz MVU, kuriem ir papildu administratīvais 
un izmaksu slogs, to iekļaušana nav pamatota.

Grozījums Nr. 395
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – c a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – Citas darbības – 1.sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) darbību kategorijas ceturto rindu 
aizstāj ar šādu: 
„Citas darbības
Rūpnieciskās iekārtas, lai ražotu
a) celulozi no koksnes un citiem 
šķiedrainiem materiāliem, un kurās 
darbojas arī sadedzināšanas iekārtas, 
kuru nominālā siltumspēja ir lielāka 
par 20 MW;
b) papīru un kartonu ar ražošanas jaudu 
virs 20 tonnām dienā, un kurās darbojas 
sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā 
siltumspēja ir lielāka par 20 MW.

Or. en

Pamatojums

Vienāda attieksme pret visām I pielikumā uzskaitītajām nozarēm. Komisija ir vienīgi 
izdarījusi izmaiņas no jauna pievienotajās kategorijās, kur bija aizmirsts to izdarīt iepriekš 
attiecībā uz I pielikumā jau minētajām nozarēm. Tas labāk saistās ar elektroenerģijas
ražošanas iekārtas definīciju un sniedz dalībvalstu pašreizējo pieeju skaidrāku saskaņošanu.
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Grozījums Nr. 396
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – Ķīmiskā rūpniecība – 1. sleja 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pievieno rindas ar šādu darbības veidu 
apraksta tekstu:

4. Pievieno rindas ar šādu darbības veidu 
apraksta tekstu:

Ķīmiskā rūpniecība Ķīmiskā rūpniecība
Kvēpu ražošana, karbonizējot tādus 
organiskās vielas saturošus materiālus kā 
nafta, gudrons, krekinga un pārtvaices 
atlikumus, kurā izmantojamo 
sadedzināšanas iekārtu nominālā 
siltumspēja ir lielāka par 20 MW

Kvēpu ražošana, karbonizējot tādus 
organiskās vielas saturošus materiālus kā 
nafta, gudrons, krekinga un pārtvaices 
atlikumus, kurā izmantojamo 
sadedzināšanas iekārtu nominālā 
siltumspēja ir lielāka par 20 MW

Slāpekļskābes ražošana Slāpekļskābes ražošana
Adipīnskābes ražošana Adipīnskābes ražošana
Glioksāla un glioksālskābes ražošana Glioksāla un glioksālskābes ražošana
Amonjaka ražošana Amonjaka ražošana
Organiskās sintēzes pamatvielu ražošana
reforminga, daļējas vai pilnīgas 
oksidēšanas vai līdzīgos procesos ar 
ražošanas jaudu lielāku par 100 tonnām 
dienā

Etilēna, propilēna, benzola un aromātisko 
savienojumu ražošana krekinga, 
reforminga, daļējas vai pilnīgas 
oksidēšanas vai līdzīgos procesos ar 
ražošanas jaudu lielāku par 100 tonnām 
dienā. 

Ūdeņraża (H2) un sintēzes gāzes ražošana 
reforminga vai daļējas oksidēšanas procesā 
ar ražošanas jaudu lielāku par 25 tonnām 
dienā

Ūdeņraża (H2) un sintēzes gāzes ražošana 
reforminga vai daļējas oksidēšanas procesā 
ar ražošanas jaudu lielāku par 25 tonnām 
dienā

Kalcinētās sodas (Na2CO3) un nātrija 
bikarbonāta (NaHCO3) ražošana

Kalcinētās sodas (Na2CO3) un nātrija 
bikarbonāta (NaHCO3) ražošana

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu novērš atšķirīgu interpretāciju un ievieš skaidrību —  iekļauj lielus, homogēnus 
procesus. Šajā direktīvā neiekļauj citas darbības, kā vienīgi I un III pielikumā uzskaitītās.
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Grozījums Nr. 397
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK.
I pielikums – tabula – Ķīmiskā rūpniecība – 6. un 7. rinda – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Organiskās sintēzes pamatvielu ražošana, 
reforminga, daļējas vai pilnīgas 
oksidēšanas vai līdzīgos procesos ar 
ražošanas jaudu lielāku par 100 tonnām 
dienā

Etilsavienojumu un propilsavienojumu 
ražošana krekinga vai reforminga procesā
ar ražošanas jaudu lielāku par 100 tonnām 
dienā.

Ūdeņraża (H2) un sintēzes gāzes ražošana 
reforminga vai daļējas oksidēšanas 
procesā ar ražošanas jaudu lielāku par 
25 tonnām dienā

Ūdeņraża (H2) un sintēzes gāzes ražošana 
reforminga procesā ar ražošanas jaudu 
lielāku par 25 tonnām dienā.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu atšķirīgu interpretēšanu dalībvalstīs, definīcijas jāformulē nepārprotami.

Grozījums Nr. 398
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvai 2003/87/EK pievieno šādu I a 
pielikumu:

„I a PIELIKUMS
Energoietilpīgo nozaru, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
saraksts
Dzelzs un tērauda ražošana”

Or. en
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Pamatojums

Pielikums, kuru ievieš ar 3 w pantu (jaunu), lai uzskaitītu nozares, kurās pastāv būtisks CO2
emisiju pārvirzes risks.

Grozījums Nr. 399
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EK pievieno šādu I a 
pielikumu:
„I a PIELIKUMS
Energoietilpīgo nozaru, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
saraksts
Dzelzs un tērauda ražošana
…
…*”
* Pirms šīs direktīvas pieņemšanas 
Parlamentam un Padomei jāprecizē 
nozaru saraksts 

Or. en

Pamatojums

Pielikums, kuru ievieš ar 3.w pantu (jaunu), lai uzskaitītu nozares, kurās pastāv būtisks CO2
emisiju pārvirzes risks.
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Grozījums Nr. 400
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II pielikums
Direktīva 2003/87/EK
II a pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II a pielikumu svītro

Or. de

Pamatojums

Kopienas tiesību aktos ir citi veicināšanas līdzekļi, kuri ir labāk pielāgoti resursu pārdalei.

Grozījums Nr. 401
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
II aa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIA PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EK pievieno šādu II aa 
pielikumu:
„II aa pielikums
Šīs direktīvas 2. un 10. pantā minēto 
energoietilpīgo ražotņu saraksts
- Elektrolīzes procesi hlora-sārmu 
ražošanai

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 
elektroenergija no elektroenergijas piegādātājiem, kas ir iekļauti ETS plāna sistēmā, un to 
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ražošanas izmaksas ievērojami palielināsies. Lai izvairītos no netiešas oglekļa pārvirzes, šo 
nozaru uzņēmumiem jāsaņem kompensācija par to konkurētspējas apdraudējumu.

Grozījums Nr. 402
Werner Langen

Proposal for a directive – ‘amending act
II a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
II aa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIA PIELIKUMS Direktīvai 2003/87/EK 
pievieno šādu pielikumu: 
„II aa PIELIKUMS
Hlora, nātrija hidroksīda, kālija 
hidroksīda un alkoholātu ražošana 
elektrolīzes procesā
Hidrofluorskābes ražošana elektrolīzes 
procesā
Gāzu ražošana gaisa separācijas procesā
Kalcija karbīda ražošana elektriskās 
krāsnīs
Ūdeņraža peroksīda ražošana
Polikristāliskā silikona ražošana
Granulu oglekļa un grafīta ražošana

Or. de

Pamatojums

Šajā sarakstā iekļauj ražošanas procesus, kuri ir vispārēji atzīti kā īpaši energoietilpīgi un 
jau ir definēti kā tipiski veidi. Minētais uzskaitījums nav izsmeļošs.
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Grozījums Nr. 403
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
II aa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIA PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EK pievieno šādu II aa 
pielikumu:

„II aa pielikums

Direktīvas 2. un 10. pantā minēto 
energoietilpīgo ražotņu saraksts 
noteiktības nodrošināšanai attiecībā uz 
ieguldījumiem
ES apstrādes rūpniecība, kas saskaņā ar 
10.a panta 8. punktu saņem bezmaksas 
kvotas 100 % apmērā.
Turpmāk minētās nozares nosaka 
salīdzinošas vērtēšanas un/vai izpildes 
standartus bezmaksas kvotu piešķiršanas 
pamatojumam Šo izveidojamo rādītāju 
daļas, kas ir paredzētas, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar [23. panta 3. punktā] 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Cementa ražošana
Keramikas ražošana
Ķimikāliju ražošana
Stikla ražošana
Dzelzs un tērauda ražošana
Kaļķu ražošana
Celulozes un papīra ražošana
Rafinēšana”

Or. en
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Pamatojums

Visas energoietilpīgās nozares ir iesniegušas Komisijai pierādījumu par ražošanas izmaksu 
enerģijas daļu, attiecīgos tirdzniecības datus, kas pierāda to procesu pakļautību 
starptautiskajai konkurencei, to nespēju vienpusēji nodot ES ETS izmaksas patērētājiem, kā 
arī par oglekļa pārvirzes risku, pamatojoties uz vietējās ražošanas oglekļa emisiju ietekmi 
salīdzinājumā ar ārpuskopienas konkurējošiem ražotājiem. Balstoties uz iesniegtajiem 
datiem, ir pilnīgi pamatoti un likumīgi iekļaut šīs nozares sarakstā kā nepārprotami tiesīgas 
saņemt bezmaksas kvotas, balstoties uz veiktspējas kritērijiem, kurus izstrādā nozarēs. 

Grozījums Nr. 404
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II b pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
II a b pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II b PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EK pievieno šādu II ab 
pielikumu:
„Direktīvas 2. un 10. pantā minēto 
energoietilpīgo ražotņu saraksts 
noteiktības nodrošināšanai attiecībā uz 
ieguldījumiem
ES apstrādes rūpniecība, kas saskaņā ar 
10.a panta 8. punktu saņem bezmaksas 
kvotas 100 % apmērā.
Turpmāk minētās nozares nosaka 
salīdzinošas vērtēšanas un/vai izpildes 
standartus bezmaksas kvotu piešķiršanas 
pamatojumam Šo izveidojamo rādītāju 
daļas, kas ir paredzētas, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar [23. panta 3. punktā] 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Cementa ražošana 
Keramikas ražošana
Ķimikāliju ražošana
Stikla ražošana
Dzelzs un tērauda ražošana 
Kaļķu ražošana
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Potašas un sāls ražošana
Krāsaino metālu ražošana
Celulozes un papīra ražošana 
Rafinēšana

Or. en

Pamatojums

Visas energoietilpīgās nozares ir iesniegušas Komisijai sīki paskaidrotu pierādījumu par 
ražošanas izmaksu enerģijas daļu, attiecīgos tirdzniecības datus, kas pierāda to procesu 
pakļautību starptautiskajai konkurencei, to nespēju vienpusēji nodot ES ETS izmaksas 
patērētājiem, kā arī par oglekļa pārvirzes risku, pamatojoties uz vietējās ražošanas oglekļa 
emisiju ietekmi salīdzinājumā ar ārpuskopienas konkurējošiem ražotājiem. 
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