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Grozījums Nr. 132
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar oglekļa emisiju saistītās izmaksas ir pilnībā jāiekļauj ražojuma cenā, lai virzītu tirgu uz 
klimatam saudzīgāku patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana traucē tirgus mehānisma 
darbībai, turpretim visu kvotu izsole ļautu izvairīties no lielas birokrātijas un būtu 
efektīvākais atlīdzinājums tiem, kuru sniegums ir vislabākais. Ar kvotu importa prasību 
vajadzētu neitralizēt oglekļa emisiju pārvirzi un negodīgu konkurenci Eiropas ražojumiem, 
kuru rada valstis, kas nav pievienojušās vispārējam starptautiskam nolīgumam par klimata 
pārmaiņām.

Grozījums Nr. 133
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kas atticas uz citiem Kopienas 
sistēmas aptvertajiem sektoriem, ir 
jāparedz pārejas kārtība, proti, 2013. gadā 
piešķirtās bezmaksas kvotas veidotu 80 % 

Svītrots
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no daudzuma, kas atbilst Kopienas 
emisiju procentuālajam apjomam 2005.–
2007. gadā, ko šīs iekārtas emitējušas, 
proporcionāli Kopienas ikgadējo emisiju 
kvotu kopapjomam. Tas nozīmē, ka 
piešķirto bezmaksas kvotu apjoms katru 
gadu samazināsies un 2020. gadā 
bezmaksas kvotas vairs nepiešķirs.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem nevajadzētu piešķirt septiņu gadu pārejas posmu, pirms tiem vēl nav vides 
izmaksu saistībā ar pašu radītām CO2 emisijām.

Grozījums Nr. 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, Amalia 
Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Kas attiecas uz citām Kopienas 
sistēmas aptvertajām nozarēm, ir jāparedz 
pārejas kārtība, ar ko piešķir bezmaksas 
kvotas, cik iespējams, pamatojoties uz 
konkrētās nozares standartiem.

Or. en

Pamatojums

Ražojošās nozares ietekmē starptautiska konkurence. Izsoles rada riskus gan šīm nozarēm, 
gan ekonomikai, turklāt neveicina ar šo direktīvu vides jomā noteikto mērķu sasniegšanu. 
Maksimālais ierobežojums ir 21 %, un to sasniegs ar izsoles palīdzību vai bez tās, samazinot 
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kvotu apjomu. Tāpēc ražojošām nozarēm ir jāpiešķir bezmaksas kvotas, pamatojoties uz 
standartiem, kamēr nav stājies spēkā starptautisks nolīgums, ar ko nodrošina līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus konkurentiem pasaules mērogā.

Grozījums Nr. 135
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Kas attiecas uz visām pārējām
Kopienas sistēmas aptvertajām nozarēm, 
sākot no 2013. gada, emisijas tiesības tiks 
pilnībā piedāvātas izsolē, ja vien būs 
noslēgts starptautisks nolīgums.

Or. en

Pamatojums

Visu nozaru emisijas tiesību pilnīga pārdošanā izsolē, sākot no 2013. gada, ir efektīvākā un 
labākā sistēma. Tiklīdz būs noslēgts starptautisks nolīgums, nebūs oglekļa emisiju pārvirzes 
riska.

Grozījums Nr. 136
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kas atticas uz citiem Kopienas 
sistēmas aptvertajiem sektoriem, ir 
jāparedz pārejas kārtība, proti, 2013. gadā 
piešķirtās bezmaksas kvotas veidotu 80 % 

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

daudzuma, kas atbilst Kopienas emisiju 
procentuālajam apjomam 2005.–
2007. gadā, ko šīs iekārtas emitējušas, 
proporcionāli Kopienas ikgadējo emisiju 
kvotu kopapjomam. Tas nozīmē, ka 
piešķirto bezmaksas kvotu apjoms katru 
gadu samazināsies un 2020. gadā 
bezmaksas kvotas vairs nepiešķirs. Kamēr 
nav noslēgts starptautisks nolīgums, kas 
nodrošinās līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus ES emisiju tirdzniecības 
sistēmas nozarēm, Komisijai ir jānovērtē, 
kurām nozarēm izsoles dēļ rodas 
nesamērīgi zaudējumi, lai sistēmu uz šīm 
nozarēm neattiecinātu.

Or. en

Pamatojums

Dažām nozarēm izsole radīs nesamērīgus zaudējumus (piemēram, energoietilpīgām 
nozarēm). Uz šādām nozarēm sistēmu izņēmuma kārtā varētu neattiecināt.

Grozījums Nr. 137
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Kamēr nav starptautiska nolīguma, 
ir jāparedz atšķirīga sistēma tām nozarēm, 
kurās oglekļa emisiju pārvirzes risks 
patiesi ir aktuāls. Lai šo risku novērstu, 
attiecīgajām nozarēm ir jāsaņem 
bezmaksas kvotas līdz pat 80 % apmērā no 
šo nozaru vidējā emisiju apjoma 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam.

Or. en
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Pamatojums

Ja nav noslēgts starptautisks nolīgums, bažas rada oglekļa emisiju pārvirzes risks. Grūti gūt 
apliecinājumu tam, cik šāds risks ir nopietns, taču piesardzības apsvērumu dēļ nozarēm, 
kurās šis risks ir aktuāls, vēlams piešķirt bezmaksas kvotas (pamatojoties uz standartiem). Ja 
tiks noslēgts vispārējs starptautisks nolīgums par klimata pārmaiņām, oglekļa emisiju 
pārvirzes risks, ko rada emisijas kvotu pārdošana izsolē, būs mazs. Tāpēc, tiklīdz šāds 
nolīgums tiks noslēgts, par kvotu piešķiršanas metodi ir jākļūst visu kvotu pārdošanai izsolē.

Grozījums Nr. 138
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots
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2020. gadā nodod izsolē.

Or. en

Pamatojums

Ar oglekļa emisiju saistītās izmaksas ir pilnībā jāiekļauj ražojuma cenā, lai virzītu tirgu uz 
klimatam saudzīgāku patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana traucē tirgus mehānisma 
darbībai, turpretim visu kvotu izsole ļautu izvairīties no lielas birokrātijas un būtu 
efektīvākais atlīdzinājums tiem, kuru sniegums ir vislabākais. Ar kvotu importa prasību 
vajadzētu neitralizēt oglekļa emisiju pārvirzi un negodīgu konkurenci Eiropas ražojumiem, 
kuru rada valstis, kas nav pievienojušās vispārējam starptautiskam nolīgumam par klimata 
pārmaiņām.

Grozījums Nr. 139
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 16. un 17. apsvēruma grozījumiem.

Grozījums Nr. 140
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās. 
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā pārdod izsolē.

Or. en

Pamatojums

Standartu izmantošanai ir nozīme tikai oglekļa emisiju pārvirzes riska skartajām nozarēm, jo 
vienīgi par šādām iekārtām tiek piešķirtas bezmaksas kvotas, kā izklāstīts jaunajā 
17.a apsvērumā, ko ierosinājis šis pats autors.

Grozījums Nr. 141
Irena Belohorská

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Šos noteikumus izstrādā, 
ņemot vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, iespējas, tostarp 
tehniskas iespējas, emisiju samazināšanai, 
aizstājējus, alternatīvus ražošanas procesus, 
biomasas izmantošanu, atjaunojamos 
enerģijas avotus un siltumnīcefekta gāzu 
uztveršanu un uzglabāšanu. Kaut arī 
elektriskā loka krāsnis ir alternatīvs 
ražošanas process, šajos saskaņotajos 
noteikumos jāņem vērā arī emisijas, kas 
rodas saistībā ar degošu dūmgāzu 
izmantošanu, ja šo dūmgāzu veidošanos 
nav iespējams novērst, vienotā ražošanas 
procesā no rūdas iegūstot tēraudu, sevišķi 
domnās, un šiem noteikumiem ir 
jānodrošina, ka par attiecīgo ražošanas 



AM\733252LV.doc 11/93 PE409.584v01-00

LV

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

procesu, kurā šīs gāzes veidojas, tiek 
piešķirtas bezmaksas kvotas. Šādi 
noteikumi nedrīkst radīt stimulu emisiju 
palielināšanai, un tiem jānodrošina, ka 
aizvien lielāka daļa šo kvotu tiek izsolīta. 
Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat noteikumi 
nedrīkst radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un apsildes un dzesēšanas 
apgādes tirgū. Turklāt šie noteikumi 
nedrīkst radīt pārmērīgus konkurences 
kropļojumus starp rūpnieciskām 
darbībām, kas veiktas viena operatora 
iekārtās, un ražošanu ārpakalpojumu 
sniedzēja iekārtās. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās. 
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā pārdod izsolē. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildina referenta ierosināto grozījumu Nr. 5, taču tā vietā, lai ļautu 
Komisijai lemt par dūmgāzēm, šis grozījums nodrošina, ka par šādām gāzēm tiek piešķirtas 
bezmaksas kvotas, tā pareizi veicinot to ilgtspējīgu izmantošanu. Turklāt šis grozījums ir 
nozīmīgs papildinājums standartu pieejai, garantējot, ka tiek ņemtas vērā tehniskas emisiju 
samazināšanas iespējas.

Grozījums Nr. 142
Avril Doyle

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE409.584v01-00 12/93 AM\733252LV.doc

LV

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

bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Šos noteikumus izstrādā, 
ņemot vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcefekta gāzu uztveršanu 
un uzglabāšanu. Šajos saskaņotajos 
noteikumos var ņemt vērā arī emisijas, 
kas rodas saistībā ar degošu dūmgāzu 
izmantošanu, ja rūpnieciskās ražošanas 
procesā nav iespējams novērst šo 
dūmgāzu veidošanos; šai ziņā noteikumos 
var paredzēt, ka to iekārtu operatoriem, 
kurās attiecīgās dūmgāzes tiek dedzinātas 
vai kurās tās veidojas, piešķir bezmaksas 
kvotas. Šādi noteikumi nedrīkst radīt 
stimulu emisiju palielināšanai, un tiem 
jānodrošina, ka aizvien lielāka daļa šo 
kvotu tiek izsolīta. Piešķiramās kvotas 
nosaka pirms tirdzniecības perioda, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
apsildes un dzesēšanas apgādes tirgū.
Turklāt šie noteikumi nedrīkst radīt 
pārmērīgus konkurences kropļojumus 
starp rūpnieciskām darbībām, kas veiktas 
viena operatora iekārtās, un ražošanu 
ārpakalpojumu sniedzēja iekārtās. Šos 
noteikumus piemēro jaunām iekārtām, kas 
veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
pārdod izsolē.

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Šos noteikumus izstrādā, 
ņemot vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcefekta gāzu uztveršanu 
un uzglabāšanu. Kaut arī elektriskā loka 
krāsnis ir alternatīvs ražošanas process, 
šajos saskaņotajos noteikumos var ņemt 
vērā arī emisijas, kas rodas saistībā ar 
degošu dūmgāzu izmantošanu skābekļa 
šahtas krāsnīs un koksa krāsnīs, ja nav 
iespējams novērst šo dūmgāzu veidošanos, 
ražojot tēraudu koksa krāsnīs un domnās; 
šai ziņā noteikumos var paredzēt, ka 
bezmaksas kvotas tiek piešķirtas domnu 
un koksa krāšņu operatoriem, kurās šīs 
gāzes veidojas. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu emisiju palielināšanai, un 
tiem jānodrošina, ka aizvien lielāka daļa šo 
kvotu tiek izsolīta. Piešķiramās kvotas 
nosaka pirms tirdzniecības perioda, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību.
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās.
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā pārdod izsolē.
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Or. xm

Pamatojums

Koksa gāzes ir nenovēršams koksa dedzināšanas procesa blakusprodukts. Tās ir ražošanas 
procesa emisijas, par kurām ir jāpiešķir bezmaksas emisijas kvotas.

Grozījums Nr. 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Ja nav starptautiska nolīguma, ar ko 
nosaka vienlīdzīgu attieksmi pret visām 
iesaistītajām nozarēm, jāparedz, ka 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(konkrētas nozares „standartus”), lai 
mazinātu konkurences kropļojumus 
Kopienā. Šos noteikumus izstrādā, 
pamatojoties uz lietderīgākajām metodēm 
un tehnoloģijām siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un energoefektivitātes jomā un 
ņemot vērā iespējas, tostarp tehniskas 
iespējas, emisiju samazināšanai, 
aizstājējus, alternatīvus ražošanas procesus, 
biomasas izmantošanu un atjaunojamos 
enerģijas avotus. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu emisiju palielināšanai uz 
vienu ražošanas vienību. Piešķiramās 
kvotas nosaka pirms tirdzniecības perioda, 
lai nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās.
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nodod izsolē. Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā pārdod izsolē. Definējot 
principus standartu noteikšanai atsevišķās 
nozarēs, Komisijai ir jāapspriežas ar 
attiecīgo nozaru pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atbalsta referenta ierosinājumu ieviest „saskaņotus standartus”. Lai šī 
pieeja būtu noteiktāka, tiek precizēts:

- standartu pamatā jābūt efektīvākajām („apsteidzošām”) metodēm;

- ļoti svarīgs kritērijs ir „tehnoloģiskais potenciāls”, kā noteikts spēkā esošās direktīvas 
III pielikuma 3. punktā (piem., ņemot vērā ar ražošanas procesu saistītās emisijas);

- oglekļa uztveršana un uzglabāšana nav saistīta ar standartu sistēmu;

- ir jānovērš emisiju pieaugums uz vienu ražošanas vienību, tomēr nodrošinot 
izaugsmes iespējas;

- ir jāapspriežas ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 145
Nicodim Bulzesc

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„salīdzinošus novērtējumus”). Šos 
noteikumus izstrādā, ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 

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

alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcefekta gāzu uztveršanu 
un uzglabāšanu. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu emisiju palielināšanai. 
Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat noteikumi 
nedrīkst radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus piemēro arī jaunām iekārtām, 
kas veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
pārdod izsolē. Definējot principus 
standartu noteikšanai atsevišķās nozarēs, 
Komisijai ir jāapspriežas ar attiecīgo 
nozaru pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Par standartu noteikšanas principiem ir jāapspriežas ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem, un 
standartiem ir jāatbilst nozares pašreizējam emisiju apjomam un tehniskajām iespējām tās 
samazināt. Labāko pieejamo metožu atsauces dokumenti var būt šim procesam atbilstoši 
atsauces dokumenti.

Grozījums Nr. 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter Liese, 
Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, 
Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 

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

ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Šos noteikumus izstrādā, 
ņemot vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcefekta gāzu uztveršanu 
un uzglabāšanu. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu emisiju palielināšanai, un 
tiem jānodrošina, ka aizvien lielāka daļa šo 
kvotu tiek izsolīta. Piešķiramās kvotas 
nosaka pirms tirdzniecības perioda, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Turklāt šie noteikumi 
nerada pārmērīgus konkurences 
kropļojumus starp rūpnieciskām 
darbībām, kas veiktas viena operatora 
iekārtās, un ražošanu ārpakalpojumu 
sniedzēja iekārtās. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās, 
izņemot gadījumus, kad elektroenerģiju 
reģenerē no rūpnieciskās ražošanas 
procesā nenovēršamām dūmgāzēm un 
citām atliekvielām un kad elektroenerģiju 
ražo saistībā ar rūpniecisku 
siltumenerģijas patēriņu un izmanto paša 
iekārtu operatora vajadzībām. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
pārdod izsolē. 

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pirmā daļa ir līdzīga referenta ierosinātajam grozījumam Nr. 5 — rūpniecisko 
gāzu ražošana ārpakalpojumu sniedzēja iekārtās varētu būt energoefektīvāks risinājums. 
Tātad nevajadzētu būt konkurences kropļojumiem. CO2 emisijas, kas rodas dūmgāzu 
izmantošanas rezultātā, nav iespējams nošķirt no iekārtām, kurās šīs gāzes veidojas. 
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Izsolīšana radītu šīm iekārtām netaisnu slogu un kavētu dūmgāzu ilgtspējīgu reģenerēšanu. 
Saistībā ar rūpnieciskiem procesiem ražota elektroenerģija un siltumenerģija, kā arī no 
atliekvielām ražota elektroenerģija ir videi saudzīgi energoapgādes risinājumi šādiem 
rūpnieciskiem procesiem.

Grozījums Nr. 147
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Pat ja atsevišķām 
rūpniecības nozarēm ir spēkā īpaši 
kritēriji, šos noteikumus izstrādā, ņemot 
vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
vispārpiemērojamus alternatīvus ražošanas 
procesus, biomasas izmantošanu, 
atjaunojamos enerģijas avotus un emisiju 
samazināšanas iespējas, tostarp attiecīgas 
tehniskās iespējas. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu konkrētu emisiju 
samazināšanai. Piešķiramās kvotas 
nosaka, pamatojoties uz standartiem, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro arī jaunām iekārtām, kas veic 
tādas pašas darbības kā esošās iekārtas, 
kurām piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. 
Lai novērstu konkurences kropļojumus 
iekšējā tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir 
par elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās. Kvotas, kas rezervētas jaunajām 
iekārtām, 2020. gadā pārdod izsolē. Lai 
definētu kārtību standartu noteikšanai 
atsevišķās nozarēs, Komisija apspriedīsies 
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ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem.

Or. pl

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzsvērta standartu izmantošana un tas, cik nozīmīgi ir jautājumi, piemēram, 
par saskaņotāku veidu standartu noteikšanai, par nodrošinātu iespēju ņemt vērā konkrētai 
nozarei raksturīgas īpašības, kā arī nepārprotami norādīts, ka ir jāuzlabo rezultāti un 
jāapspriežas ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem. Kā standarti ir atzīstami tikai 
vispārpiemērojami alternatīvie ražošanas procesi. Atsauci uz iespējām jeb „potenciālu”, kas 
minēts spēkā esošās direktīvas III pielikumā, saglabās, lai precizētu standartu tehnoloģisko 
būtību.

Grozījums Nr. 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Pat ja atsevišķām 
rūpniecības nozarēm ir spēkā īpaši 
kritēriji, šos noteikumus izstrādā, ņemot 
vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
vispārpiemērojamus alternatīvus ražošanas 
procesus, biomasas izmantošanu, 
atjaunojamos enerģijas avotus un emisiju 
samazināšanas iespējas, tostarp attiecīgas 
tehniskās iespējas. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu konkrētu emisiju 
samazināšanai. Piešķiramās kvotas 
nosaka, pamatojoties uz standartiem, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro arī jaunām iekārtām, kas veic 
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iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

tādas pašas darbības kā esošās iekārtas, 
kurām piešķir pagaidu bezmaksas kvotas.
Lai novērstu konkurences kropļojumus 
iekšējā tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir 
par elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās. Kvotas, kas rezervētas jaunajām 
iekārtām, 2020. gadā pārdod izsolē. Lai 
definētu kārtību standartu noteikšanai 
atsevišķās nozarēs, Komisija apspriedīsies 
ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem.

Or. pl

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzsvērta standartu izmantošana un tas, cik nozīmīgi ir jautājumi, piemēram, 
par saskaņotāku veidu standartu noteikšanai, par nodrošinātu iespēju ņemt vērā konkrētai 
nozarei raksturīgas īpašības, kā arī nepārprotami norādīts, ka ir jāuzlabo rezultāti un 
jāapspriežas ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem. Kā standarti ir atzīstami tikai 
vispārpiemērojami alternatīvie ražošanas procesi. Atsauci uz iespējām jeb „potenciālu”, kas 
minēts spēkā esošās direktīvas III pielikumā, saglabās, lai precizētu standartu tehnoloģisko 
būtību.

Grozījums Nr. 149
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ņemot vērā to ārkārtīgi plašo izvietojumu 
un atkarību no meteoroloģiskajiem 
apstākļiem. Turklāt vides aizsardzības 
interesēs ir jāpatur prātā, ka ražošanu no 
iekārtām, uz kurām sistēma neattiecas, 
var novirzīt uz citām iekārtām, un ka, lai 
novērstu konkurences kropļojumus, var 
arī nepieļaut iespēju novirzīt ražošanu uz 
iekārtām, uz kurām sistēma neattiecas. 
Šādi noteikumi nedrīkst radīt stimulu 
emisiju palielināšanai, un tiem jānodrošina, 
ka aizvien lielāka daļa šo kvotu tiek 
izsolīta. Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat noteikumi 
nedrīkst radīt nepieņemamus konkurences 
kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus piemēro jaunām iekārtām, kas 
veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
pārdod izsolē.

Or. pl

Pamatojums

Pienākums segt ES ETS izmaksas, tostarp kvotu iegādes izmaksas, kas jāņem vērā, nosakot 
siltumenerģijas cenu patērētājiem, ir nopietns konkurences ierobežojums siltumenerģijas liela 
mēroga ražotājiem, kuri cenšas nodrošināt atbilstību apkures sistēmu prasībām. Tas rada 
nopietnu apdraudējumu, ka ražošana tiks novirzīta uz mazākām un parasti mazefektīvākām 
iekārtām, kurām nav nodrošināta uzraudzība, veicinot oglekļa emisiju pārvirzes risku un 
tādējādi emisiju apjoma faktisku pieaugumu.
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Grozījums Nr. 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 151
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas pilnveidošana ir pasludināta par ES mērķi. Līdz ar 
citām šeit minētajām tehnoloģijām ar kvotu noteikumu palīdzību ir jānodrošina, lai emisiju 
tirdzniecība veicinātu tādu tehnoloģiju izstrādi, kuras pielietojot ir vairāk iespēju samazināt 
CO2 emisijas, jo īpaši koģenerācijas pilnveidošanu. Grozījums nodrošina saskaņotību ar 
citiem šā priekšlikumā noteikumiem, kuri attiecas uz koģenerāciju.

Grozījums Nr. 152
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir jāiekļauj visi pakalpojumi.

Grozījums Nr. 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Šos noteikumus izstrādā, 
ņemot vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcefekta gāzu uztveršanu 
un uzglabāšanu. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu emisiju palielināšanai, un 
tiem jānodrošina, ka aizvien lielāka daļa šo 
kvotu tiek izsolīta. Piešķiramās kvotas 
nosaka pirms tirdzniecības perioda, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas, izņemot 
gadījumus, kad elektroenerģiju ražo no 
ražošanas procesā iegūta gāzu atlikuma. 
Lai novērstu konkurences kropļojumus 
iekšējā tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir 
par elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās. Kvotas, kas rezervētas jaunajām 
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nodod izsolē. iekārtām, 2020. gadā pārdod izsolē.

Or. pl

Pamatojums

Ražošanas procesos iegūtais gāzu atlikums ir jāizmanto, tiklīdz tas saražots. Lai nodrošinātu 
gāzu atlikuma efektīvu otrreizējo pārstrādi, tas jāizmanto ārkārtīgi elastīgi. Ražošanas 
procesos iegūtā gāzu atlikuma izmantošana elektroenerģijas ģenerēšanai palīdz ietaupīt 
resursus un samazināt CO2 emisijas. Uz šādi ģenerētu elektroenerģiju nedrīkst attiecināt 
izsolīšanu.

Grozījums Nr. 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās, izņemot 
gadījumus, kad elektroenerģiju ražo no 
dūmgāzēm, kas veidojas rūpnieciskās 
ražošanas procesos. Kvotas, kas rezervētas 
jaunajām iekārtām, 2020. gadā pārdod
izsolē.

Or. en

Pamatojums

Dūmgāzes, kas veidojas ražošanas procesos, ir jāizmanto, tiklīdz tās ir saražotas. Lai 
nodrošinātu dūmgāzu efektīvu reģenerāciju, ir jāļauj tās maksimāli elastīgi izmantot. 
Ražošanas procesā radušos dūmgāzu izmantošana elektroenerģijas ieguvei palīdz taupīt 
resursus un samazināt CO2 emisijas. Izsolīšanu nedrīkst attiecināt uz elektroenerģiju, kas 
saražota šādos īpašos apstākļos.

Grozījums Nr. 155
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Šos noteikumus izstrādā, 
ņemot vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcefekta gāzu uztveršanu 
un uzglabāšanu. Šajos noteikumos arī 
jāņem vērā, ka, pateicoties tehnoloģiju 
attīstībai, risinājumi CO2 emisiju 
samazināšanai ar laiku kļūs aizvien 
efektīvāki. Šādi noteikumi nedrīkst radīt 
stimulu emisiju palielināšanai, un tiem 
jānodrošina, ka aizvien lielāka daļa šo 
kvotu tiek izsolīta. Piešķiramās kvotas 
nosaka pirms tirdzniecības perioda, lai 
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kropļojumus rūpniecisko iekārtu 
elektroapgādes un siltumapgādes tirgū. Šos 
noteikumus piemēro jaunām iekārtām, kas 
veic tādas pašas darbības kā esošās 
iekārtas, kurām piešķir pagaidu bezmaksas 
kvotas. Lai novērstu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū, bezmaksas 
kvotas nepiešķir par elektroenerģijas 
ražošanu jaunās iekārtās. Kvotas, kas 
rezervētas jaunajām iekārtām, 2020. gadā 
nodod izsolē.

nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās. 
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā pārdod izsolē.

Or. el

Pamatojums

Tehnoloģijas ar laiku mainās un pilnveidojas, tāpēc šā procesa virzība ir jānosaka pēc 
atskaites rādītājiem.

Grozījums Nr. 156
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

nosaka pirms tirdzniecības perioda, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās. 
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā pārdod izsolē.

Or. de

Pamatojums

Precizēts, ka vārds „pagaidu” ir lietots, jo nav starptautiska nolīguma, ar ko izveido 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus (lai novērstu t. s. „oglekļa emisiju pārvirzi”).

Grozījums Nr. 157
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kvotu tiek izsolīta. Piešķiramās kvotas 
nosaka pirms tirdzniecības perioda, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību.
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās.
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā pārdod izsolē.

Or. pl

Pamatojums

Apmežošana un pļavu veidošana oglekļa piesaistei ir labākais un dabīgākais risinājums cīņā 
pret klimata pārmaiņām. Labākās pieejamās tehnoloģijas pielietojumam ir izšķiroša nozīme, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Grozījums Nr. 158
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas pilnveidošana ir pasludināta par ES mērķi. Līdz ar 
citām šeit minētajām tehnoloģijām ar kvotu noteikumu palīdzību ir jānodrošina, lai emisiju 
tirdzniecība veicinātu tādu tehnoloģiju izstrādi, kuras pielietojot ir vairāk iespēju samazināt 
CO2 emisijas, jo īpaši koģenerācijas pilnveidošanu.

Grozījums Nr. 159
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. 

Or. pl

Pamatojums

T. s. „oglekļa emisiju pārvirze”, kas patiesībā nav nekas cits, kā vien tirgus veselīga reakcija 
uz Kopienas ekonomikas stāvoklim neatbilstīgiem noteikumiem, pilnīgi noteikti būs vērojama 
un radīs jaunas nopietnas ekonomiskās problēmas, strauji palielinoties dalībvalstu 
ekonomikas finanšu un administratīvajam slogam. Taču centralizēta emisijas kvotu otrreizēja 
sadale, cenšoties atbalstīt izvēlētās nozares, ir neefektīvs mehānisms, kas no tirgus 
ekonomikas viedokļa ir kaitīgs.
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Grozījums Nr. 160
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju radītāji 
nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcefekta
gāzu emisiju pieaugumu trešās valstīs, jo 
tajās rūpniecībai netiktu piemēroti 
līdzvērtīgi oglekļa emisiju ierobežojumi 
(CO2 emisiju pārvirze); tajā pašā laikā 
dažas energoietilpīgas nozares un 
apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena uz nozarēm 
un apakšnozarēm, kas atbilst attiecīgiem 
kritērijiem, attiecinās principu par 
bezmaksas kvotu piešķiršanu, 
pamatojoties uz Kopienas līmenī 
saskaņotām tiesību normām.
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Or. de

Pamatojums

Arī šajā gadījumā standartu sistēma, kuras pamatā ir labākā pieejamā tehnoloģija, ir 
efektīvākais un lētākais risinājums.

Grozījums Nr. 161
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju radītāji 
nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcefekta
gāzu emisiju pieaugumu trešās valstīs, jo 
tajās rūpniecībai netiktu piemēroti 
līdzvērtīgi oglekļa emisiju ierobežojumi 
(CO2 emisiju pārvirze); tajā pašā laikā 
dažas energoietilpīgas nozares un 
apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Ja vēl 
nav noslēgts starptautisks nolīgums par 
klimata pārmaiņām, nosakot obligātus un 
ES noteiktajiem pielīdzināmus 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumus valstīs, kas nodrošina 
kritisko ražošanas apjomu nozarē, uz 
kuru attiecas ES emisiju tirdzniecības 
sistēma un kurai nepiešķir bezmaksas 
kvotas, būs jānovērš iespēja, ka ārpus 
Kopienas radušās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kaitē Kopienas rīcībai, tā veicinot 
oglekļa emisiju pārvirzi. Lai šādu 
kaitējumu novērstu, ir jāpieņem 
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pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

noteikumi, kas piemērojami attiecīgu 
preču importam. Šo noteikumu ietekmei ir 
jābūt neitrālai. Lai sagatavotos šādai 
iespējai, kas varētu mazināt ieguvumus no 
Kopienas pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti, attiecībā uz energoietilpīgu 
preču ievešanu Kopienā ir jānosaka kvotu 
importa prasība efektīvai oglekļa emisiju 
izlīdzināšanai. Šo nozaru un apakšnozaru 
definīciju un vajadzīgos pasākumus 
pārskatīs, lai nodrošinātu, ka tiek veikti 
vajadzīgie pasākumi, un nepieļautu 
pārmērīgu kompensāciju. Ar šiem 
noteikumiem preču importētājiem ir 
jāpiemēro tādas pašas prasības, kādas ir 
spēkā ES teritorijā uzstādītām iekārtām, 
par kurām nepiešķir bezmaksas kvotas un 
kurās nozīmīgs oglekļa emisiju pārvirzes 
risks patiesi ir aktuāls vai kuras spēcīgi 
ietekmē starptautiskā konkurence trešās 
valstīs, kam nav saistoša un pārbaudāma 
pienākuma rīkoties, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas saistībā ar 
starptautiskās klimata pārmaiņu politikas 
pamatnostādnēm pēc 2012. gada.

Or. en

Pamatojums

Ar oglekļa emisiju saistītās izmaksas ir pilnībā jāiekļauj ražojuma cenā, lai virzītu tirgu uz 
klimatam saudzīgāku patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana traucē tirgus mehānisma 
darbībai, turpretim visu kvotu izsole ļautu izvairīties no lielas birokrātijas un būtu 
efektīvākais atlīdzinājums tiem, kuru sniegums ir vislabākais. Ar kvotu importa prasību 
vajadzētu neitralizēt oglekļa emisiju pārvirzi un negodīgu konkurenci Eiropas ražojumiem, 
kuru rada valstis, kas nav pievienojušās vispārējam starptautiskam nolīgumam par klimata 
pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 162
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju radītāji 
nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcefekta
gāzu emisiju pieaugumu trešās valstīs, jo 
tajās rūpniecībai netiktu piemēroti 
līdzvērtīgi oglekļa emisiju ierobežojumi 
(CO2 emisiju pārvirze); tajā pašā laikā 
dažas energoietilpīgas nozares un 
apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Šo riskam pakļauto nozaru un 
apakšnozaru definīciju pārskatīs, lai 
nodrošinātu, ka tiek veikti vajadzīgie 
pasākumi, un nepieļautu pārmērīgu 
kompensāciju. Šīs konkrētās nozares vai 
apakšnozares, kurās var pienācīgi pamatot, 
ka CO2 emisiju pārvirzes risks ir aktuāls, 
un kurās elektroenerģijas izmaksas veido 
lielu daļu no ražošanas izmaksām un 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
var saņemt bezmaksas kvotas līdz pat 
80 % apmērā, lai ņemtu vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.
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Or. en

Pamatojums

Lai novērstu pārmērīgu kompensāciju, ir jāpārskata to (apakš)nozaru definīcija, kurām var 
piešķirt bezmaksas kvotas, kamēr nav starptautiska nolīguma. Riskam pakļautām intensīva 
elektroenerģijas patēriņa nozarēm var piešķirt bezmaksas kvotas kā kompensāciju par tajās 
patērēto elektroenerģiju, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret nozarēm ar lielām 
tiešajām izmaksām un nozarēm ar lielām netiešajām izmaksām. Taču šīs nozares nesaņems 
bezmaksas kvotas par visām netiešajām emisijām, jo nozarēm jāveic arī dekarbonizācijas 
pasākumi.

Grozījums Nr. 163
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes, jo Kioto protokola 
I pielikuma valstis apņēmās līdz 
2020. gadam samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju par 25–40 % salīdzinājumā 
ar 1990. gadu. Lai saglabātu 
līderpozīcijas I pielikuma valstu grupā, 
ES nāksies nodrošināt iespējami lielāku 
noteikto siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu. Ja pārējās attīstītās valstis 
un citi lielākie siltumnīcefekta gāzu emisiju 
radītāji nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt vairāk 
siltumnīcefekta gāzu emisiju no oglekļa 
emisiju ziņā mazāk efektīvām iekārtām
trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai netiktu 
piemēroti līdzvērtīgi oglekļa emisiju 
ierobežojumi (CO2 emisiju pārvirze); tajā 
pašā laikā dažas energoietilpīgas nozares 
un apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
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tiek veikti vajadzīgie pasākumi, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. Kas 
attiecas uz tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Komisijai jāpalīdz 
sagatavot vispārēji nozaru nolīgumi, un 
gadījumos, kad šādi nolīgumi nav 
iespējami, Kopiena piešķirs bezmaksas 
kvotas pat līdz 100 % apmērā 
apakšnozarēm vai iekārtām, kas atbilst 
attiecīgiem kritērijiem. Šo apakšnozaru un 
iekārtu definīciju un vajadzīgos 
pasākumus pārskatīs, lai nodrošinātu, ka 
tiek veikti vajadzīgie pasākumi, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. Kas 
attiecas uz tādām konkrētām 
apakšnozarēm un iekārtām, kurās var 
pienācīgi pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi 
citādi novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

līdzvērtīgi oglekļa emisiju ierobežojumi 
(CO2 emisiju pārvirze); tajā pašā laikā 
dažas energoietilpīgas nozares un 
apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Tā kā ir iespējams, ka Kopiena 
zaudēs ievērojamu tirgus daļu to ārpus 
Kopienas uzstādīto iekārtu dēļ, attiecībā 
uz kurām netiek veikti līdzīgi pasākumi 
emisijas apjomu ierobežošanai, Direktīvai 
ir jāpievieno pielikums, tajā uzskaitot 
energoietilpīgas rūpniecības nozares, kas 
pakļautas oglekļa emisiju pārvirzes 
riskam. Kopiena arī turpmāk piešķirs tikai
bezmaksas kvotas nozarēm un 
apakšnozarēm, kas atbilst attiecīgiem 
kritērijiem, kuri raksturo CO2 emisiju 
pārvirzes risku. Šo nozaru un apakšnozaru 
definīciju un vajadzīgos pasākumus 
pārskatīs, lai nodrošinātu, ka tiek veikti 
vajadzīgie pasākumi, un nepieļautu 
pārmērīgu kompensāciju. Kas attiecas uz 
tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu.

Or. pl

Pamatojums

Uzskaitot oglekļa emisiju pārvirzes riskam pakļautās nozares, tiks nodrošināta pārredzamība 
un juridiskā noteiktība. Ja tiks identificēts oglekļa emisiju pārvirzes risks, kvotas piešķirs, 
pamatojoties uz standartiem, un tās visas būs bezmaksas emisijas kvotas, kas noteiktas 
atbilstīgi šiem standartiem.
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Grozījums Nr. 165
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Pievienojot oglekļa emisiju pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstu, tiks nodrošināta 
skaidrība un lielāka juridiskā noteiktība. Gadījumos, kad tiek konstatēts patiesi aktuāls 
oglekļa emisiju pārvirzes risks, kvotas jāpiešķir, pamatojoties uz standartiem, un tām 100 % 
ir jābūt bezmaksas emisijas kvotām.

Grozījums Nr. 166
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Šai 
nolūkā Kopienai ir jādara viss 
iespējamais, lai attiecīgos līmeņos 
veicinātu jaunu starptautisku nolīgumu 
par emisiju samazināšanu, pamatojoties 
uz principu „viens cilvēks, viena emisija”.
Ja pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju radītāji 
nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcefekta
gāzu emisiju pieaugumu trešās valstīs, jo 
tajās rūpniecībai netiktu piemēroti 
līdzvērtīgi oglekļa emisiju ierobežojumi 
(CO2 emisiju pārvirze); tajā pašā laikā 
dažas energoietilpīgas nozares un 
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integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena piešķirs 
bezmaksas kvotas pat līdz 100 % apmērā 
nozarēm un apakšnozarēm, kas atbilst 
attiecīgiem kritērijiem. Šo nozaru un 
apakšnozaru definīciju un vajadzīgos 
pasākumus pārskatīs, lai nodrošinātu, ka 
tiek veikti vajadzīgie pasākumi, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. Kas 
attiecas uz tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena piešķirs 
bezmaksas kvotas pat līdz 100 % apmērā 
nozarēm un apakšnozarēm, kas atbilst 
attiecīgiem kritērijiem. Šo nozaru un 
apakšnozaru definīciju un vajadzīgos 
pasākumus pārskatīs, lai nodrošinātu, ka 
tiek veikti vajadzīgie pasākumi, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. Kas 
attiecas uz tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

tajās rūpniecībai netiktu piemēroti 
līdzvērtīgi oglekļa emisiju ierobežojumi 
(CO2 emisiju pārvirze); tajā pašā laikā 
Kopienā ekonomiski neizdevīgās pozīcijās 
varētu nokļūt dažas energoietilpīgas
starptautiskajā tirgū konkurējošas 
nozares, apakšnozares un daļa iekārtu, 
tostarp to, kuras nodrošina siltuma vai 
rūpniecisko gāzu piegādi šādām iekārtām 
un kuru īpašnieki un/vai operatori ir 
trešās personas. Tas varētu mazināt 
ieguvumus no Kopienas pasākumiem un 
apdraudētu vides integritāti. Lai novērstu 
ar CO2 emisiju pārvirzi saistīto risku, 
Kopiena piešķirs bezmaksas kvotas pat līdz 
100 % apmērā nozarēm un apakšnozarēm, 
kas atbilst attiecīgiem kritērijiem. Šo 
nozaru un apakšnozaru definīciju un 
vajadzīgos pasākumus pārskatīs, lai 
nodrošinātu, ka tiek veikti vajadzīgie 
pasākumi, un nepieļautu pārmērīgu 
kompensāciju. Kas attiecas uz tādām 
konkrētām nozarēm vai apakšnozarēm, 
kurās var pienācīgi pamatot, ka CO2
emisiju pārvirzi citādi novērst nav 
iespējams, kurās elektroenerģijas izmaksas 
veido lielu daļu no ražošanas izmaksām un 
kurās elektroenerģijas ražošana noris 
efektīvi, īstenojot pasākumus, var ņemt 
vērā elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

Or. en

Pamatojums

Ir jānovērš jebkuri traucējumi iekšējā tirgus darbībā, kuru iemesls ir kvotu piešķiršana un 
kuru dēļ vairāk ražotu nevis nozares, kas specializējas rūpniecisko gāzu ražošanā, bet gan šo 
gāzu patērētāji, kā rezultātā palielinātos CO2 emisiju apjoms. Ja vairs netiks izmantotas 
pašreizējās rūpniecisko gāzu energoefektīvas ģenerēšanas metodes, tam var būt ļoti nevēlama 
ietekme.
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Grozījums Nr. 168
Nicodim Bulzesc

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Šis direktīvas priekšlikums ir sagatavots, lai mazinātu ar kvotu izsolīšanu saistīto nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi, kamēr vēl nav starptautiska nolīguma, taču priekšlikumā netiek visaptveroši 
risināts jautājums par negatīvām ekonomiskām sekām, kādas varētu rasties, ja starptautisks 
nolīgums nenodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem konkurējošās 
valstīs.

Grozījums Nr. 169
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pārmērīgu kompensāciju. Kas attiecas uz 
tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu. 

Or. en

Pamatojums

Nav jāpiešķir 100 % bezmaksas kvotas energoietilpīgam nozarēm, kuras ir vienas no 
lielākajām siltumnīcefekta gāzu ražotājām. Šīm nozarēm vajadzētu segt vides izmaksas, ko 
rada to darbība, ar tādiem pašiem noteikumiem kā citu nozaru uzņēmumiem, lai nepieļautu 
mākslīgus darbības traucējumus vienā vai otrā „bezmaksas kvotu robežjoslas” pusē. 
Starptautiskās konkurences jautājumus var risināt ar citiem pasākumiem, piemēram, veicot 
robežšķērsošanas nodokļa pielāgojumus vai pieprasot iekļaut emisiju tirdzniecības sistēmā 
importu no valstīm, kas nav ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām dalībvalstis.

Grozījums Nr. 170
Antonio De Blasio

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
radītāji nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju pieaugumu 
trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai netiktu 
piemēroti līdzvērtīgi oglekļa emisiju 
ierobežojumi (CO2 emisiju pārvirze); tajā 

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

dažas energoietilpīgas nozares un 
apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena piešķirs 
bezmaksas kvotas pat līdz 100 % apmērā 
nozarēm un apakšnozarēm, kas atbilst 
attiecīgiem kritērijiem. Šo nozaru un 
apakšnozaru definīciju un vajadzīgos 
pasākumus pārskatīs, lai nodrošinātu, no 
vienas puses, prognozējamību un, no 
otras puses, ka tiek veikti vajadzīgie 
pasākumi un lai nepieļautu pārmērīgu 
kompensāciju. Kas attiecas uz tādām 
konkrētām nozarēm vai apakšnozarēm, 
kurās var pienācīgi pamatot, ka CO2
emisiju pārvirzi citādi novērst nav 
iespējams, kurās elektroenerģijas izmaksas 
veido lielu daļu no ražošanas izmaksām un 
kurās elektroenerģijas ražošana noris 
efektīvi, īstenojot pasākumus, var ņemt 
vērā elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

Or. hu

Grozījums Nr. 171
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcefekta
gāzu emisiju pieaugumu trešās valstīs, jo 
tajās rūpniecībai netiktu piemēroti 
līdzvērtīgi oglekļa emisiju ierobežojumi 
(CO2 emisiju pārvirze); tajā pašā laikā 
dažas energoietilpīgas nozares un 
apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena piešķirs 
bezmaksas kvotas pat līdz 100 % apmērā 
nozarēm un apakšnozarēm, kas atbilst 
attiecīgiem kritērijiem. Šo nozaru un 
apakšnozaru definīciju un vajadzīgos 
pasākumus līdz 2009. gada 30. decembrim 
novērtēs, lai nodrošinātu, ka tiek veikti 
vajadzīgie pasākumi, un nepieļautu 
pārmērīgu kompensāciju. Kas attiecas uz 
tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem ir svarīgi laicīgi zināt, vai uz tiem attiecas izsole vai ne, lai pareizi veiktu 
ieguldījumus.
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Grozījums Nr. 172
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Nozares uzņēmumiem līdz 
2009. gada 30. jūnijam būs pašiem 
jāpierāda, ka tie atbilst atbrīvojuma 
kritērijiem, lai Komisija 2009. gada 
decembrī varētu veikt novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem ir svarīgi laicīgi zināt, vai uz tiem attiecas izsole vai ne, lai pareizi veiktu 
ieguldījumus.

Grozījums Nr. 173
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Lai nodrošinātu, ka Eiropas emisijas 
kvotu tirgus spēj efektīvi darboties un ka 
Eiropā noteiktie ierobežojumi nemudina 
nozares uzņēmumus pārvietot savu 
darbību uz valstīm, kurās nav tik stingri 
ierobežojumi vides jomā — kas padarītu 
neiespējamu emisiju vispārēju 
samazināšanu —, ārkārtīgi 
energoietilpīgas nozares un apakšnozares 
ir jāiekļauj efektīvā sistēmā, kas izveidota,
lai nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, piemēram, nosakot 
importētājiem prasības, kas pielīdzināmas 
ES iekārtām noteiktajām prasībām, šai 
nolūkā nodrošinot kvotu obligātu 
nodošanu. Jaunattīstības valstu gadījumā 



PE409.584v01-00 50/93 AM\733252LV.doc

LV

pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, 
par kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, 
vai arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks.
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas 
prasības kā iekārtām ES, piemēram, 
varētu paredzēt kvotu nodošanu. Visiem 
pasākumiem jāatbilst UNFCCC 
principiem, īpaši principam par kopīgiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem un 
iespējām, ievērojot īpašo stāvokli 
vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

iepriekšminēto sistēmu ir iecerēts 
attiecināt tikai uz tām jaunattīstības 
valstīm, kuras atbilstīgi topošajam 
starptautiskajam nolīgumam 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas ziņā nebūs uzņēmušās ES 
attiecīgajām saistībām pielīdzināmas 
saistības; jauno tirgus ekonomikas valstu 
gadījumā sistēmu iecerēts attiecināt uz 
tām no šīm valstīm, kuras nav īstenojušas 
atbilstīgas, mērāmas, reģistrējamas un 
pārbaudāmas jaunas iniciatīvas, kā 
noteikts Bali konferencē pieņemtajā 
ceļvedī. Komisijai ir jāsagatavo to nozaru 
saraksts, kurās aktuāls oglekļa emisiju 
pārvirzes risks, piemērojot ļoti precīzus 
kritērijus, kas ļauj tai pārliecināties, ka 
oglekļa emisiju pārvirzes risks ir rūpīgi 
novērtēts, un novērst jebkura veida 
pārmērīgu kompensāciju. 
Robežšķērsošanas nodokļa pielāgošanas 
mehānismam ir jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, arī attiecībā 
uz Pasaules Tirdzniecības organizāciju.

Or. fr

Pamatojums

Ja konkrētas valstis kategoriski iebilst pret starptautisku nolīgumu, ES ir jāliek tām saprast, 
ka atteikšanās ratificēt šādu nolīgumu ietekmēs šo valstu produkcijas importu Eiropā.

Grozījums Nr. 174
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 
30. jūnijam jānoskaidro, kuras 
energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze. 
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Uz energoietilpīgām nozarēm, kurās aktuāls oglekļa emisiju pārvirzes risks, jau attiecas 
jaunais 17.a apsvērums, ko ierosinājis šis pats autors.
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Grozījums Nr. 175
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2009. gada 
30. jūnijam jānoskaidro, kuras 
energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze. 
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. 

Or. de
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Pamatojums

Oglekļa emisiju pārvirzes risks ir jāsamazina līdz minimumam, ieviešot standartu sistēmu. 
Tomēr nav skaidrs, kāpēc standarts ir jānosaka tikai 2010. gada vidū, jo tas tikai aizkavētu 
nepieciešamās investīcijas. Komisijai lēmuma pieņemšanai vajadzētu pietikt ar vienu gadu.

Grozījums Nr. 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisija ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna izvērtēs 
stāvokli, apspriedīsies ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
iesniegs analītisku ziņojumu, novērtējot 
situāciju un īpaši pievēršoties 
energoietilpīgām nozarēm, kurās ir 
ievērojams oglekļa emisiju pārvirzes risks. 
Ziņojumam jāpievieno atbilstoši 
priekšlikumi par to, kā noteikt emisijas 
robežvērtību daļu, kas piešķirama bez 
maksas, un arī par efektīvu izlīdzināšanas 
sistēmu, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
noteikumus attiecībā uz trešo valstu 
iekārtām un Kopienas iekārtām, kuras 
apdraud ievērojams CO2 emisiju pārvirzes 
risks. Izveidojot šādu sistēmu, 
importētājiem varētu izvirzīt ne mazāk 
labvēlīgas prasības kā iekārtām ES, 
piemēram, varētu paredzēt kvotu 
nodošanu. Visiem pasākumiem jāatbilst 
UNFCCC principiem, īpaši principam par 
kopīgiem, tomēr atšķirīgiem pienākumiem 
un iespējām, ievērojot īpašo stāvokli 
vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.
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pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. pl

Pamatojums

Vērtēs visas nozares, bet jo īpaši tās, kuras pakļautas riskam. Emisiju izlīdzināšanas sistēmu 
izmantos kā galveno pasākumu papildu nodrošinājumu. Šāda veida izlīdzināšanas sistēmu var 
izmantot arī attiecībā uz eksportu.

Grozījums Nr. 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Komisijai ne vēlāk kā līdz 2011. gada 
jūnijam no jauna jāizvērtē stāvoklis, 
jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem un, ņemot vērā 
starptautisko sarunu iznākumu, jāiesniedz 
analītisks ziņojums, novērtējot situāciju 
un īpaši pievēršoties energoietilpīgām 
nozarēm, kurās ir ievērojams oglekļa 
emisiju pārvirzes risks. Ziņojumam 
jāpievieno atbilstīgi priekšlikumi, tostarp 
par bezmaksas kvotu proporcijas 
koriģēšanu un par efektīvu oglekļa 
emisiju izlīdzināšanas sistēmu kā papildu 
pasākumu, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
noteikumus attiecībā uz trešo valstu 
iekārtām un Kopienas iekārtām, kuras 
apdraud ievērojams CO2 emisiju pārvirzes 
risks. Izveidojot šādu sistēmu, 
importētājiem varētu izvirzīt ne mazāk 
labvēlīgas prasības kā iekārtām ES, 
piemēram, varētu paredzēt kvotu 
nodošanu, kā arī pievērsties eksportam. 
Visiem pasākumiem jāatbilst UNFCCC
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nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

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

Or. en

Pamatojums

Jāvērtē visas nozares, bet īpaša uzmanība jāpievērš riska apdraudētām nozarēm. Jāprecizē 
arī tas, ka oglekļa emisiju izlīdzināšanas sistēmas izmantojamas, papildinot citus 
pamatpasākumus. Jābūt arī priekšlikumiem par to, kā novērst lielāku slogu, piemēram, 
lielākas izmaksas, ko rada elektroenerģijas cenu kāpums.

Grozījums Nr. 178
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE409.584v01-00 56/93 AM\733252LV.doc

LV

nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

direktīvas noteikumu dēļ, iekļaut ražojuma 
cenā, nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa emisiju izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pārvirze. Ir ļoti svarīgi nodrošināt iespēju 
papildināt iepriekšminētajā nolūkā 
sagatavoto sarakstu, lai garantētu, ka ne 
vēlāk kā līdz 2009. gada 30. jūnijam ir 
noteiktas visas oglekļa emisiju pārvirzes 
riska apdraudētās nozares un 
apakšnozares. Šo sarakstu vēlāk var 
pārskatīt vai paplašināt, lai, pamatojoties 
uz vieniem un tiem pašiem kritērijiem, 
nodrošinātu izmaiņu vispārēju ietekmi. 
Sagatavojot šo analīzi, Komisijai jāizvērtē, 
cik grūti ir vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām tiek uzskatīts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa emisiju izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma. 
Pielīdzināmām saistībām, ko uzņēmušās 
rūpnieciski attīstītās valstis, un 
jaunattīstības valstu, it īpaši ekonomiski 
attīstītāko jaunattīstības valstu, 
ieguldījumam ir jābūt izmērāmam, 
pārbaudāmam un reģistrējamam. 
Mērīšanas un pārbaudīšanas metodēm 
jābūt atzītām starptautiskā līmenī.

Or. fr
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Pamatojums

Tā kā starptautisko nolīgumu paredzēts noslēgt 2009. gada decembrī, Kopienas noteikumu 
pārskatīšanu nedrīkst atlikt līdz 2011. gadam. Lai garantētu drošus ieguldījumus, iespējami 
drīz ir jānosaka oglekļa emisiju pārvirzes riska apdraudētās nozares. Ir jābūt iespējai 
atjaunināt sarakstu, lai nodrošinātu nozīmīgu vispārēju progresu attiecībā uz klimata 
pārmaiņām. Taču sarakstu varētu atjaunināt arī vienpusēji Eiropas līmenī, ja tā rezultātā 
starptautiskais stāvoklis būtiski nemainītos.

Grozījums Nr. 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai šīs direktīvas tekstā ir jāprecizē, 
kuras energoietilpīgās nozares vai 
apakšnozares varētu skart CO2 emisiju 
pārvirze. Ir ļoti svarīgi nodrošināt iespēju 
papildināt iepriekšminētajā nolūkā 
sagatavoto sarakstu, lai garantētu, ka ne 
vēlāk kā līdz 2009. gada 30. jūnijam ir 
noteiktas visas oglekļa emisiju pārvirzes 
riska apdraudētās nozares un 
apakšnozares. Šo sarakstu vēlāk var 
pārskatīt vai paplašināt, lai, pamatojoties 
uz vieniem un tiem pašiem kritērijiem, 
nodrošinātu izmaiņu vispārēju ietekmi. 
Sagatavojot šo analīzi, Komisijai jāizvērtē, 
cik grūti ir vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām tiek uzskatīts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
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kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa emisiju izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma. 

Or. fr

Pamatojums

Lai garantētu drošus ieguldījumus, iespējami drīz ir jānosaka oglekļa emisiju pārvirzes riska 
apdraudētās nozares. Šai nolūkā ir jānosaka, ka Komisijas Uzņēmējdarbības ĢD veiktu 
attiecīgu pētījumu dati ir jāiekļauj šīs direktīvas tekstā. Pilns saraksts ir jāsagatavo līdz 
2009. gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr. 181
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE409.584v01-00 60/93 AM\733252LV.doc

LV

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

Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Kvotu importa prasībai 
jānosaka importētājiem ne mazāk 
labvēlīgas prasības kā iekārtām ES 
attiecībā uz kvotu nodošanu. Sistēmai ir
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. en

Pamatojums

Ar oglekļa emisiju saistītās izmaksas ir pilnībā jāiekļauj ražojuma cenā, lai virzītu tirgu uz 
klimatam saudzīgāku patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana traucē tirgus mehānisma 
darbībai, turpretim visu kvotu izsole ļautu izvairīties no lielas daļas birokrātisko procedūru 
un būtu efektīvākais atlīdzinājums tiem, kuru sniegums ir vislabākais. Ar kvotu importa 
prasību vajadzētu neitralizēt oglekļa emisiju pārvirzi un negodīgu konkurenci Eiropas 
ražojumiem, kuru rada valstis, kas nav pievienojušās vispārējam starptautiskam nolīgumam 
par klimata pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 182
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2009. gada 
30. decembrim jānoskaidro, kuras 
energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze.
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa emisiju izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu vai PTO noteikt tarifu 
klimatam kaitējot saražotu preču 
importam. Komisijai līdz 2009. gada 
jūlijam ir jāizvērtē iespējas šādu 
pasākumu īstenošanai. Visiem 
pasākumiem jāatbilst UNFCCC
principiem, īpaši principam par kopīgiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem un 
iespējām, ievērojot īpašo stāvokli vismazāk 
attīstītajās valstīs. Tāpat pasākumiem 
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jāatbilst Kopienas starptautiskajām 
saistībām, tostarp saistībām, kas izriet no 
PTO nolīguma.

Or. en

Pamatojums

Lai rūpniecības nozares varētu veikt ar pielāgošanos ETS saistītus vajadzīgos ieguldījumus, 
tām ir svarīgi iespējami drīz zināt, tieši kādā veidā ETS ietekmēs katru konkrēto nozari.

Grozījums Nr. 183
Antonio De Blasio

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2009. gada septembrim no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2009. gada 
30. septembrim jānoskaidro, kuras 
energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze. 
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa emisiju izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
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varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

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

Or. hu

Grozījums Nr. 184
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2009. gada 
septembrim jānoskaidro, kuras 
energoietilpīgās nozares vai apakšnozares 
varētu skart CO2 emisiju pārvirze. 
Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, vai 
arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa emisiju izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
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Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa emisiju izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. 
Pienācīgi jāņem vērā arī jautājums par to, 
lai Eiropas Savienībai būtu nodrošināta 
izejvielu piegāde, jo īpaši to izejvielu 
piegāde, kuru krājumi Eiropas 
rūpniecības uzņēmumiem nav pietiekami. 
Izejvielas ir nozīmīgs faktors sekmīgai 
Kopienas ekonomikas attīstībai, tāpēc 
ilgtermiņā nodrošināta izejvielu piegāde ir 
būtiski svarīga. Tāpat pasākumiem 
jāatbilst Kopienas starptautiskajām 
saistībām, tostarp saistībām, kas izriet no 
PTO nolīguma.

Or. de

Pamatojums

Izejvielu pieejamība kļūst par arvien svarīgāku faktoru sekmīgai ekonomikas attīstībai, un 
tāpēc tā ekonomikai ir ārkārtīgi nozīmīga. Milzīgās papildu izmaksas, ko dažām nozarēm 
radīs emisijas atļauju izsole, būs iemesls tam, lai apstātos vietējā ražošana un izejvielas 
nāktos iepirkt no trešām valstīm, tā palielinot ES atkarību no importa. Turklāt tā rezultātā 
ražošana tiks pārvietota uz trešām valstīm, kurām ir pašām savi izejvielu krājumi.

Grozījums Nr. 186
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Sk. 19. apsvēruma grozījumu.
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Grozījums Nr. 187
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Attiecībā uz 18., 19. un 
20. apsvērumu nedrīkst radīt nepamatotus 
konkurences kropļojumus starp iekārtām 
neatkarīgi no tā, vai tās ir ārpakalpojumu 
sniedzēja iekārtas vai ne.

Or. en

Pamatojums

Ārpakalpojumi daudzām nozarēm ļauj nodrošināt energoefektivitāti un samazināt kopējo 
tiešo un/vai netiešo CO2 emisiju apjomu, salīdzinot ar paša nozares uzņēmuma iekārtām (t. i., 
paša uzņēmuma uzstādītām un/vai apsaimniekotām iekārtām). Jānovērš kvotu piešķiršanas 
izraisīti iekšējā tirgus darbības traucējumi, kuru dēļ ražošanu no ārpakalpojumu sniedzēja 
iekārtām pārvietotu uz paša nozares uzņēmuma iekārtām, kā rezultātā palielinātos CO2
emisiju apjoms.

Grozījums Nr. 188
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Kopienā, jāizveido 
vienoti noteikumi par to, kā Kopienas 
sistēmā iesaistītie operatori var izmantot 
kredītus par emisiju samazināšanu ārpus 
Kopienas. UNFCCC Kioto protokolā 
noteikti skaitliski emisiju mērķi attīstītajām 
valstīm 2008.–2012. gada periodā, un tajā 
paredzēta sertificētu emisijas 
samazinājumu (SES — Tīras attīstības 
mehānisma (TAM) ietvaros) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV — kopīgi 
īstenojamo projektu ietvaros) izveide, 

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

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

Or. en

Pamatojums

Jānosaka, ka kompensācijas mehānismus drīkst izmantot, ja ir noslēgts vispārējs starptautisks 
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nolīgums laikposmam pēc 2012. gada. Gatavība panākt divpusēju vienošanos, ar ko 
nodrošina projektu finansēšanu, pat ja aizkavējas procesa norise saskaņā ar ANO Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām, iespējams, traucētu sasniegt mērķi — noslēgt vispārēju 
nolīgumu.

Grozījums Nr. 189
John Bowis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Kopienā, jāizveido 
vienoti noteikumi par to, kā Kopienas 
sistēmā iesaistītie operatori var izmantot 
kredītus par emisiju samazināšanu ārpus 
Kopienas. UNFCCC Kioto protokolā 
noteikti skaitliski emisiju mērķi attīstītajām 
valstīm 2008.–2012. gada periodā, un tajā 
paredzēta sertificētu emisijas 
samazinājumu (SES — Tīras attīstības 
mehānisma (TAM) ietvaros) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV — kopīgi 
īstenojamo projektu ietvaros) izveide, 
kurus var izmantot attīstītās valstis, lai 
daļēji sasniegtu emisiju samazināšanas 
mērķus. Lai gan Kioto protokolā nav 
paredzēts, ka ESV varētu veidoties pēc 
2013. gada (ieskaitot), ja nav noteikti jauni 
skaitliski emisiju mērķi projektu norises 
valstīs, tomēr pastāv varbūtība, ka būs 
iespējams arī turpmāk iegūt TAM kredītus. 
Jāparedz, ka pēc tam, kad būs noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, jāparedz plašāka sertificētu 
emisijas samazinājumu (SES) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV) izmantošana 
no valstīm, kas šo nolīgumu noslēgušas. Ja 
šāds nolīgums netiek noslēgts, turpmāka 
SES un ESV izmantošana mazinātu šīs 
iniciatīvas nozīmi un grūtāk būtu sasniegt 
Kopienas mērķi palielināt atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu. SES un ESV 
izmantošanai jābūt saskanīgai ar Kopienas 
nosprausto mērķi — līdz 2020. gadam 

(21) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Kopienā, jāizveido 
vienoti noteikumi par to, kā Kopienas 
sistēmā iesaistītie operatori var izmantot 
kredītus par emisiju samazināšanu ārpus 
Kopienas. UNFCCC Kioto protokolā 
noteikti skaitliski emisiju mērķi attīstītajām 
valstīm 2008.–2012. gada periodā, un tajā 
paredzēta sertificētu emisijas 
samazinājumu (SES — tīras attīstības 
mehānisma (TAM) ietvaros) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV — kopīgi 
īstenojamo projektu ietvaros) izveide, 
kurus var izmantot attīstītās valstis, lai 
daļēji sasniegtu emisiju samazināšanas 
mērķus. Lai gan Kioto protokolā nav 
paredzēts, ka ESV varētu veidoties pēc 
2013. gada (ieskaitot), ja nav noteikti jauni 
skaitliski emisiju mērķi projektu norises 
valstīs, tomēr pastāv varbūtība, ka būs 
iespējams arī turpmāk iegūt TAM kredītus. 
Jāparedz, ka pēc tam, kad būs noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, jāparedz plašāka sertificētu 
emisijas samazinājumu (SES) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV) izmantošana 
no valstīm, kas šo nolīgumu noslēgušas. 
SES un ESV projektiem, kas apstiprināti 
saskaņā ar topošo starptautisko nolīgumu 
par klimata pārmaiņām, ir jāatbalsta 
vides un sociālā ilgtspējība, jānodrošina 
labvēlīga ietekme uz vidi, jānovērš oglekļa 
emisiju pārvirze un jāietver pārredzams 
apstiprināšanas un pārbaudes 
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panākt, ka 20 % enerģijas iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, un 
veicināt energoefektivitāti, inovācijas un 
tehnoloģiju attīstību. Ar nosacījumu, ka tas 
atbilst izvirzītajiem mērķiem, ir jāparedz 
iespēja noslēgt nolīgumus ar trešām 
valstīm, lai radītu stimulu emisiju 
samazināšanai šajās valstīs un panāktu 
reālus un lielākus siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu samazinājumus, vienlaikus 
rosinot Kopienas uzņēmumus pievērsties 
inovācijām un veicinot tehnoloģisko 
attīstību trešās valstīs. Šādus nolīgumus var 
ratificēt vairākas valstis. Ja Kopiena 
noslēgs pieņemamu starptautisku 
nolīgumu, jāpaplašina piekļuve kredītiem, 
ko dod projektu īstenošana trešās valstīs, 
un vienlaikus jāpalielina emisiju 
samazinājumi ar Kopienas sistēmas 
starpniecību.

mehānisms. Ja šāds nolīgums netiek 
noslēgts, turpmāka SES un ESV 
izmantošana mazinātu šīs iniciatīvas 
nozīmi un grūtāk būtu sasniegt Kopienas 
mērķi palielināt atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. SES un ESV izmantošanai 
jābūt saskanīgai ar Kopienas nosprausto 
mērķi — līdz 2020. gadam panākt, ka 20 % 
enerģijas iegūst no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, un veicināt 
energoefektivitāti, inovācijas un 
tehnoloģiju attīstību. Ar nosacījumu, ka tas 
atbilst izvirzītajiem mērķiem, ir jāparedz 
iespēja noslēgt nolīgumus ar trešām 
valstīm, lai radītu stimulu emisiju 
samazināšanai šajās valstīs un panāktu 
reālus un lielākus siltumnīcefekta gāzu 
samazinājumus, vienlaikus rosinot 
Kopienas uzņēmumus pievērsties 
inovācijām un veicinot tehnoloģisko 
attīstību trešās valstīs. Šādus nolīgumus var 
ratificēt vairākas valstis. Ja Kopiena 
noslēgs pieņemamu starptautisku 
nolīgumu, jāpaplašina piekļuve kredītiem, 
ko dod projektu īstenošana trešās valstīs, 
un vienlaikus jāpalielina emisiju 
samazinājumi ar Kopienas sistēmas 
starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Tīras attīstības mehānisma un kopīgi īstenojamiem projektiem, kurus apstiprinās pēc tam, kad 
būs noslēgts topošais starptautiskais nolīgums par klimata pārmaiņām, ir jābūt ļoti 
kvalitatīviem un jānodrošina ieguvumi vides un sociālajā jomā.

Grozījums Nr. 190
Avril Doyle

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

tirdzniecības sistēmām ir jāveicina 
pieprasījums pēc kredītiem par 
konkrētiem, pārbaudāmiem, papildu un 
pastāvīgiem emisiju samazinājumiem, 
īstenojot projektus valstīs, kuras 
konstruktīvi palīdz risināt ar klimata 
pārmaiņām saistītās problēmas. Tiklīdz 
valstis būs ratificējušas starptautisko 
nolīgumu par klimata pārmaiņām, t. s. 
„zelta standarta” kredītiem no šīm valstīm 
ir jābūt pieņemamiem visās emisiju 
tirdzniecības sistēmās. Lai nodrošinātu 
paredzamību, operatoriem jābūt skaidrībai 
par to, vai būs iespējams pēc 2012. gada 
izmantot „zelta standarta” SES un „zelta 
standarta” ESV. Ir jāļauj operatoriem 
laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam 
izmantot šādus kredītus vidēji līdz pat 5 % 
apmērā no pašu radītajām emisijām, ja 
vien salīdzinājumā ar 2005. gadā pašu 
radītajām emisijām tie izmanto mazāk kā 
6,5 % ESV un SES laikposmā no 2008. 
līdz 2012. gadam un neveic apmaiņu 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
11.a panta 2. punktu. Šādi nodrošina, ka 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatori efektīvi samazinās emisijas 
zemāk par 2005. gada apjomiem. Šādi arī 
nodrošina, ka laikposmā no 2008. līdz 
2020. gadam tiek izmantoti aptuveni 
1,7 miljardi tonnu jeb par 300 miljoniem 
tonnu vairāk, nekā norādīts Komisijas 
priekšlikumā, un tas ir apmēram 50 % no 
visa, kas jāpaveic. Tā kā pirms 2015. gada 
dalībvalstis nevar pārnest operatoru rīcībā 
esošos SES un ESV no viena starptautiskos 
nolīgumos noteiktā saistību perioda uz 
nākamo (SES un ESV „uzkrāšana”), un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis izvēlas atļaut 
minēto SES un ESV uzkrāšanu (ņemot 
vērā, ka tiesības šādus kredītus uzkrāt ir 
ierobežotas), šo skaidrību var nodrošināt, 
paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj 
operatoriem minētos SES un ESV (kas 
piešķirti par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr, tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 
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ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Kopienas ETS un citu valstu emisiju 
tirdzniecības sistēmām ir jāveicina 
pieprasījums pēc kredītiem par 
konkrētiem, pārbaudāmiem, papildu un 
pastāvīgiem emisiju samazinājumiem, 
īstenojot projektus valstīs, kuras 
konstruktīvi palīdz risināt ar klimata 
pārmaiņām saistītās problēmas. Tiklīdz 
valstis būs ratificējušas topošo 
starptautisko nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, saskaņā ar UNFCCC
pieņemamiem noteiktu projektu kredītiem 
no šīm valstīm ir jābūt pieņemamiem 
visās emisiju tirdzniecības sistēmās. Lai 
nodrošinātu paredzamību, operatoriem 
jābūt skaidrībai par to, vai būs iespējams 
pēc 2012. gada izmantot UNFCCC
pieņemamus SES un UNFCCC
pieņemamas ESV. Ir jāļauj operatoriem 
laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam 
izmantot šādus kredītus vidēji līdz pat 5 % 
apmērā no pašu radītajām emisijām, ja 
vien salīdzinājumā ar 2005. gadā pašu 
radītajām emisijām tie izmanto mazāk kā 
6,5 % ESV un SES laikposmā no 2008. 
līdz 2012. gadam un neveic apmaiņu 
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prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
11.a panta 2. punktu. Šādi nodrošina, ka 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatori efektīvi samazinās emisijas
zemāk par 2005. gada apjomiem. Šādi arī 
nodrošina, ka laikposmā no 2008. līdz 
2020. gadam tiek izmantoti 1,9 miljardi 
tonnu jeb par 500 miljoniem tonnu 
vairāk, nekā norādīts Komisijas 
priekšlikumā, un tas ir 50 % no visa, kas 
jāpaveic. Tā kā pirms 2015. gada 
dalībvalstis nevar pārnest operatoru rīcībā 
esošos SES un ESV no viena starptautiskos 
nolīgumos noteiktā saistību perioda uz 
nākamo (SES un ESV „uzkrāšana”), un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis izvēlas atļaut 
minēto SES un ESV uzkrāšanu (ņemot 
vērā, ka tiesības šādus kredītus uzkrāt ir 
ierobežotas), šo skaidrību var nodrošināt, 
paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj 
operatoriem minētos SES un ESV (kas 
piešķirti par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr, tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 
ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo 
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

Or. en

Pamatojums

Ja ES pieņems konkrētus noteikumus un projektu veidus ANO līmenī, bet pēc tam veiks vēl 
vienu atlasi ES līmenī, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt gaidāmās sarunas ar pārējām pasaules 
valstīm. Turklāt ir loģiski Eiropas Savienībā pieņemt to, ko ES jau pieņēmusi ANO sarunās.
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Grozījums Nr. 192
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu optimālu elastību, tiek ierosināts dalībvalstīm savstarpēji atzīt tos projektu 
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veidus, kas jau ir atzīti vismaz vienā no pārējām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 193
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu optimālu elastību, dalībvalstīm savstarpēji jāatzīst tie projektu veidi, kas jau 
ir atzīti vismaz vienā no pārējām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 194
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada līdz pat 5 % 
apmērā no attiecīgā gada emisiju apjoma
izmantot SES un ESV, kas iegūti, īstenojot 
projektus, kuru ietveršanu Kopienas 
sistēmā akceptējušas visas dalībvalstis 
2008.–2012. gada periodā. Tā kā pirms 
2015. gada dalībvalstis nevar pārnest 
operatoru rīcībā esošos SES un ESV no 
viena starptautiskos nolīgumos noteiktā 
saistību perioda uz nākamo (SES un ESV 
„uzkrāšana”), un ar nosacījumu, ka 
dalībvalstis izvēlas atļaut minēto SES un 
ESV uzkrāšanu (ņemot vērā, ka tiesības
šādus kredītus uzkrāt ir ierobežotas), šo 
skaidrību var nodrošināt, paredzot, ka 
dalībvalstīm jāatļauj operatoriem minētos
SES un ESV (kas piešķirti par emisiju 
samazinājumiem pirms 2012. gada) 
apmainīt pret kvotām, kas derīgas no 
2013. gada. Tomēr, tā kā dalībvalstīm nav 
obligāti jāpieņem SES un ESV, jo tās nevar 
būt pārliecinātas, ka varēs šos kredītus 
izmantot, lai izpildītu pašreizējās 
starptautiskās saistības, šo prasību 
nepiemēro pēc 2014. gada 31. decembra. 
Operatoriem jāsniedz tādas pašas garantijas 
attiecībā uz SES par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, kas 
iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.
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Or. en

Pamatojums

Atļauto KĪ/TAM sertifikātu ierobežošana līdz apjomiem, kas atļauti otrajā tirdzniecības 
posmā, neatbilst saskaņošanas centieniem, jo otrajā tirdzniecības posmā dažādām 
dalībvalstīm atļauti atšķirīgi procenti. Šo procentu likmju saglabāšana pēc otrā tirdzniecības 
posma beigām būtu iemesls turpmākai nevienlīdzīgai attieksmei pret operatoriem. Tāpēc ir 
vēlams noteikt kopēju ierobežojumu, kas novērstu nevienlīdzīgu attieksmi, nepārkāpjot 
piešķirtās tiesības, lai nepieļautu iespēju, ka nelabvēlīgā situācijā nonākušie operatori sniedz 
prasību tiesā.

Grozījums Nr. 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada līdz pat 50 % 
apmērā izmantot pārpalikušās SES, ko bija 
atļauts izmantot 2008.–2012. gada periodā 
un kas iegūti, īstenojot „Gold Standard” 
sertificētus projektus, kuru ietveršanu 
Kopienas sistēmā akceptējušas visas 
dalībvalstis 2008.–2012. gada periodā. Tā 
kā pirms 2015. gada dalībvalstis nevar 
pārnest operatoru rīcībā esošos SES no 
viena starptautiskos nolīgumos noteiktā 
saistību perioda uz nākamo (SES 
„uzkrāšana”), un ar nosacījumu, ka 
dalībvalstis izvēlas atļaut minēto SES
uzkrāšanu (ņemot vērā, ka tiesības šādus 
kredītus uzkrāt ir ierobežotas), šo skaidrību 
var nodrošināt, paredzot, ka dalībvalstīm 
jāatļauj operatoriem minētos SES (kas 
piešķirti par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr, tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES, jo 
tās nevar būt pārliecinātas, ka varēs šos 
kredītus izmantot, lai izpildītu pašreizējās 
starptautiskās saistības, šo prasību 
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starptautiskās saistības, šo prasību 
nepiemēro pēc 2014. gada 31. decembra. 
Operatoriem jāsniedz tādas pašas garantijas 
attiecībā uz SES par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, kas 
iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

nepiemēro pēc 2014. gada 31. decembra. 
Operatoriem jāsniedz tādas pašas garantijas 
attiecībā uz SES par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, kas 
iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

Or. en

Pamatojums

Labākajā gadījumā tīras attīstības mehānisma projekti ir klimatam nulles rezultāta 
pasākums — ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām I pielikuma valstis saņem 
SES, veicot ieguldījumus emisiju samazināšanas projektos jaunattīstības valstīs, tā arī 
palīdzot valstīm, kurās šos projektus īsteno, sasniegt ilgtspējīgu attīstību. Taču iepriekšējā 
posmā gūtā pieredze liecina, ka ir sertificēti arī projekti, kas nav bijuši papildu projekti un 
kas būtu īstenoti jebkurā gadījumā. Tā rezultātā vispārējais emisiju apjoms ir palielinājies. 
Lai novērstu sertifikācijas ļaunprātīgu izmantošanu, ir vajadzīgi standarti, ar ko nosaka 
precīzus vides, sociālos un papildinājuma kritērijus. 

Grozījums Nr. 196
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj
operatoriem minētos SES un ESV (kas 
piešķirti par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr, tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 
ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo 
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus atjaunojamo enerģijas 
avotu un patēriņa efektivitātes jomā; 
garantijas nav jāsniedz attiecībā uz SES, 
kas iegūti no lieliem hidroelektroenerģijas 
projektiem.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu konsekventi atļaut kompensācijas rūpniecības nozarēs, kurām raksturīga CO2 emisiju 
pārvirze. Atzīstot kredītus no TAM ieguldījumiem šajās nozarēs, tas faktiski varētu nozīmēt, 
ka tiek finansiāli veicināta CO2 emisiju pārvirze.

Grozījums Nr. 197
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots
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neraugoties uz to, ka Kioto protokols šādu 
iespēju neparedz.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka, ka KĪ kompensācijas mehānismus drīkst izmantot, ja ir noslēgts vispārējs 
starptautisks nolīgums laikposmam pēc 2012. gada. Gatavība panākt divpusēju vienošanos, 
ar ko nodrošina projektu finansēšanu, pat ja aizkavējas procesa norise saskaņā ar ANO 
Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, iespējams, traucētu sasniegt mērķi — noslēgt 
vispārēju nolīgumu.

Grozījums Nr. 198
John Bowis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Ja starptautiska nolīguma noslēgšana 
kavējas, jāparedz iespēja Kopienas 
tirdzniecības sistēmā izmantot kredītus, kas 
iegūti, realizējot kvalitatīvus projektus; tas 
iespējams, noslēdzot nolīgumus ar trešām 
valstīm. Ja noslēgtu šādus divpusējus vai 
daudzpusējus nolīgumus, būtu iespējams 
arī turpmāk Kopienas sistēmā akceptēt 
projektus, kas līdz 2012. gadam ļāva iegūt 
ESV, neraugoties uz to, ka Kioto protokols 
šādu iespēju neparedz. Šādiem projektiem 
ir jāatbalsta vides un sociālā ilgtspējība, 
jānodrošina labvēlīga ietekme uz vidi, 
jānovērš oglekļa emisiju pārvirze un 
jāietver pārredzams apstiprināšanas un 
pārbaudes mehānisms.

Or. en

Pamatojums

Projektiem, par kuriem panākta vienošanās, kamēr nav noslēgts topošais starptautiskais 
nolīgums par klimata pārmaiņām, ir jābūt ļoti kvalitatīviem un jānodrošina ieguvumi vides un 
sociālajā jomā.
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Grozījums Nr. 199
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Vismazāk attīstītās valstis klimata 
pārmaiņu ietekme skars vissmagāk, lai gan 
tās rada pavisam nelielu daļu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju. Tāpēc tad, 
kad izsolēs gūtos ieņēmumus izmanto, lai 
atvieglotu jaunattīstības valstu 
pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei, 
īpaša vērība jāpievērš vismazāk attīstīto 
valstu vajadzībām. Šajās valstīs realizēti 
pavisam nedaudzi TAM projekti, tāpēc 
būtu lietderīgi nepārprotami noteikt, ka pat 
tādā gadījumā, ja netiks noslēgts 
starptautisks nolīgums, tiks akceptēti 
kredīti no projektiem, kas pēc 2012. gada 
uzsākti šajās valstīs. Vismazāk attīstītās 
valstis šīs tiesības varēs izmantot līdz 
2020. gadam ar nosacījumu, ka tās ir 
ratificējušas vai nu vispārēju nolīgumu par 
klimata pārmaiņām, vai divpusēju vai 
daudzpusēju nolīgumu ar Kopienu.

(24) Vismazāk attīstītās valstis klimata 
pārmaiņu ietekme skars vissmagāk, lai gan 
tās rada pavisam nelielu daļu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju. Tāpēc tad, 
kad izsolēs gūtos ieņēmumus izmanto, lai 
atvieglotu jaunattīstības valstu 
pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei, 
īpaša vērība jāpievērš vismazāk attīstīto 
valstu vajadzībām. Šajās valstīs realizēti 
pavisam nedaudzi TAM projekti, tāpēc 
būtu lietderīgi nepārprotami noteikt, ka pat 
tādā gadījumā, ja netiks noslēgts 
starptautisks nolīgums, tiks akceptēti 
kredīti no projektiem, kas pēc 2012. gada 
uzsākti šajās valstīs, ja tie patiesi ir 
papildu projekti un veicina ilgtspējīgu 
attīstību. Vismazāk attīstītās valstis šīs 
tiesības varēs izmantot līdz 2020. gadam ar 
nosacījumu, ka tās ir ratificējušas vai nu 
vispārēju nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, vai divpusēju vai daudzpusēju 
nolīgumu ar Kopienu.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Avril Doyle

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kad būs noslēgts gaidāmais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām, TAM kredītus no trešām 
valstīm Kopienas sistēmā drīkstēs 

(25) Kad Kopiena būs ratificējusi gaidāmo 
starptautisko nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, varēs izmantot papildu 
kredītus apmērā, kas nepārsniedz pusi no 
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izmantot tikai tādā gadījumā, ja šīs valstis 
ratificējušas starptautisko nolīgumu.

papildu samazinājuma Kopienas sistēmā; 
„zelta standarta” SES un „zelta 
standarta” ESV daļa, ko operatori var 
izmantot, ir  jāpalielina, lai tā pārsniegtu 
5 %.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kad būs noslēgts gaidāmais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām, TAM kredītus no trešām 
valstīm Kopienas sistēmā drīkstēs izmantot 
tikai tādā gadījumā, ja šīs valstis 
ratificējušas starptautisko nolīgumu.

(25) Kad būs noslēgts gaidāmais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām, SES, kas iegūti no projektiem, 
kuru īstenošana sākta pēc minētā 
nolīguma noslēgšanas, Kopienas sistēmā 
drīkstēs izmantot tikai tādā gadījumā, ja šīs 
valstis ratificējušas starptautisko nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir jāprecizē, ka kredīti no projektiem, kuru īstenošana 
sākta pirms starptautiska nolīguma noslēgšanas, netiek anulēti pēc tam, kad attiecīgais 
starptautiskais nolīgums ir noslēgts.

Grozījums Nr. 202
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kad būs noslēgts gaidāmais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām, TAM kredītus no trešām 
valstīm Kopienas sistēmā drīkstēs izmantot 

(25) Kad būs noslēgts gaidāmais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām, TAM un KĪ kredītus no 
trešām valstīm Kopienas sistēmā drīkstēs 
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tikai tādā gadījumā, ja šīs valstis 
ratificējušas starptautisko nolīgumu.

izmantot tikai tādā gadījumā, ja šīs valstis 
ratificējušas starptautisko nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Kopīgi īstenojami (KĪ) projekti ir viens no nozīmīgiem elastīguma instrumentiem, kas ietverti 
Kioto protokola atbilstības sistēmā.

Grozījums Nr. 203
Antonio De Blasio

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. hu

Grozījums Nr. 204
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai būtu skaidrs, ka šī direktīva 
attiecas uz visa veida katliem, 
degkamerām, turbīnām, sildītājiem
krāsnīm, sadedzināšanas iekārtām, 
apdedzināšanas krāsnīm, cepeškrāsnīm, 
žāvētājiem, dzinējiem, degļiem un termisko 

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

iekārtām un termisko vai katalītisko 
pēcdedzi, kas nozīmīgi emisijas daudzuma 
ziņā, tā jāpapildina ar sadedzināšanas 
iekārtu definīciju.

Or. pl

Pamatojums

Administratīvās izmaksas, kas saistītas ar 28. apsvērumā minētas definīcijas īstenošanu, var 
šķist nesamērīgas salīdzinājumā ar reālajiem ieguvumiem emisiju samazināšanas ziņā. 
Situācijā, kad pat lielam skaitam mazu emisijas avotu ir salīdzinoši ierobežota ietekme uz 
kopējo daudzumu, nav racionāla pamatojuma „sadedzināšanas iekārtas” definīcijā iekļaut 
visus emisijas avotus, nevērtējot to faktisko radītās emisijas apjomu.

Grozījums Nr. 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Komisijai un dalībvalstīm arī 
turpmāk neatlaidīgi jāpieprasa, lai 
Starptautiskā jūrniecības organizācija 
izveidotu vispārēju emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu kuģniecības nozarē. 
Ja līdz 2009. gada beigām šāda sistēma 
nebūs izveidota, Komisijai ir jāiesniedz 
likumdošanas priekšlikums, lai 
kuģniecības nozari līdz 2013. gadam 
iekļautu Kopienas emisiju tirdzniecības 
sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Jaunākajās zinātniskajās publikācijās ir norādīts, ka visa kuģniecības nozare kopumā ir 
atbildīga par 4,5 % no vispasaules CO2 emisiju apjoma, taču tieši kuģniecības nozare ir viena 
no tām, uz kuru joprojām neattiecas ES pasākumi klimata pārmaiņu jomā. Labākais ir 
starptautisks risinājums šo emisiju mazināšanai; vēlams, lai tā būtu vispārēja emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, ko pārvalda SJO. Tomēr ES ir jābūt gatavai līdz 2013. gadam iekļaut 
kuģniecību ES ETS, ja SJO šādu sistēmu nebūs izveidojusi līdz 2009. gada beigām.
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Grozījums Nr. 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) Komisijai līdz 2010. gada 
31. decembrim ir jāpublicē pārskats par 
to, vai autotransporta nozari un jo īpaši 
kravu pārvadājumu nozari būtu lietderīgi 
iekļaut Kopienas emisiju tirdzniecības 
sistēmā. 

Or. en

Pamatojums

Autotransporta nozare rada vairāk nekā 20 % no kopējā CO2 emisiju apjoma. Eiropas 
Parlaments pašlaik izvērtē priekšlikumu par standartu noteikšanu jauniem pasažieru 
automobiļiem kā vienu no ES pasākumiem, kas īstenojami, lai samazinātu autotransporta 
nozares radītās emisijas. Taču Komisijai ir rūpīgāk jāizvērtē, vai autotransporta nozares 
iekļaušana ES ETS varētu veicināt tos pasākumus šo emisiju samazināšanai, kas jau tiek 
īstenoti.

Grozījums Nr. 207
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, 
īstenojot Kopienas sistēmu, jārada iespēja 
piešķirt kvotas par projektiem, kas 
samazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, ar nosacījumu, ka šos 
projektus realizē saskaņā ar Kopienas 
līmenī pieņemtiem un saskaņotiem 
noteikumiem un ka šādi projektu nerada 
emisiju samazinājumu dubultu uzskaiti 
vai neliedz paplašināt Kopienas sistēmas 

Svītrots
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darbības jomu vai īstenot citus politikas 
pasākumus to emisiju samazināšanai, kas 
nav iekļautas Kopienas sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ dalībvalstīs ir jāievieš kompensācijas papildu mehānismi. Iespējas 
izvēlēties pasākumus un rīkoties atbilstīgi KĪ projektam nodrošina dalībvalstīm pietiekamu 
elastību. Gan ETS neietvertajās nozarēs, gan nozarēs, uz kurām ETS attiecas, ir iespējams 
emisiju samazinājuma dubultas uzskaites risks.

Grozījums Nr. 208
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

+ (32a) Komisijas sagatavotajā ietekmes 
novērtējumā ir secināts — sagaidāms, ka 
ar atbilstību Kopienas emisiju 
tirdzniecības sistēmai saistītās izmaksas 
gaisa kuģu ekspluatanti iekļaus savu 
pakalpojumu cenā. Tā kā visiem aviācijas 
uzņēmumiem, lai arī kurā valstī tie 
reģistrēti, ir jāpilda šīs direktīvas 
noteikumi, ietekme uz ES aviosabiedrību 
un lidostu konkurētspēju ir minimāla un 
aviācijas nozarē nav oglekļa emisiju 
pārvirzes riska.

Or. en
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Grozījums Nr. 209
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Aviācijas nozare arī ir viena no tām nozarēm, attiecībā uz kurām ir jānosaka oglekļa emisiju 
pārvirzes risks gadījumā, ja netiek noslēgts starptautisks nolīgums.

Grozījums Nr. 210
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) [Runājot par pieeju kvotu piešķiršanai, 
aviācijai būtu jāpiemēro tāds pats režīms 
kā citām nozarēm, kurām piešķir pagaidu 
bezmaksas kvotas, nevis režīms, ko 

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

turpmāk jācenšas panākt vienošanās par 
globāliem pasākumiem, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas aviācijas 
nozarē.]

Or. en

Grozījums Nr. 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) [Runājot par pieeju kvotu piešķiršanai, 
aviācijai jāpiemēro tāds pats režīms, ko 
attiecina uz elektroenerģijas ražotājiem. 
Kopienai un dalībvalstīm arī turpmāk 
jācenšas panākt vienošanās par globāliem 
pasākumiem, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas aviācijas 
nozarē; kad nākamo reizi pārskatīs 
Kopienas sistēmu, jāizvērtē arī stāvoklis 
šajā nozarē.]

Or. en
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Pamatojums

Lielāko daļu ar emisijas kvotām saistīto izmaksu aviācijas nozarē varēs iekļaut patērētājiem 
piedāvāto pakalpojumu cenā. Lai novērstu virspeļņas iespējas un atbilstīgi EP pirmajā 
lasījumā paustajai nostājai par aviācijas nozares iekļaušanu ETS, aviācijas nozarei ir 
ierosināts piemērot to pašu režīmu, kas ir spēkā elektroenerģijas ražotājiem attiecībā uz kvotu 
izsolēm no 2013. gada. 

Grozījums Nr. 212
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) [Runājot par pieeju kvotu piešķiršanai, 
aviācijai jāpiemēro tāds pats režīms, ko 
attiecina uz elektroenerģijas ražotājiem. 
Kopienai un dalībvalstīm arī turpmāk 
jācenšas panākt vienošanās par globāliem 
pasākumiem, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas aviācijas 
nozarē; kad nākamo reizi pārskatīs 
Kopienas sistēmu, jāizvērtē arī stāvoklis 
šajā nozarē.]

Or. pl

Pamatojums

Ja tiks ieviesti radikāli emisijas ierobežojumi aviācijas nozarei un to pielīdzinās citām 
ekonomikas nozarēm, tiks kavēta šīs nozares attīstība. Ņemot vērā aviācijas degvielas cenu 
pastāvīgo kāpumu, iespējas iekļaut ar emisiju samazināšanu saistītās papildu izmaksas 
patērētājiem piedāvāto pakalpojumu cenā ir ierobežotas. Šī problēma ir jo īpaši aktuāla 
jaunajām ES dalībvalstīm, kurās aviācijas nozare attīstības ziņā atpaliek par vairākiem 
gadiem un kuras cenšas atgūt iekavēto.
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Grozījums Nr. 213
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Ir svarīgi Kopienas emisiju 
tirdzniecības sistēmu nākotnē attiecināt 
arī uz citiem nozīmīgiem siltumnīcefekta 
gāzu emitentiem, jo īpaši transporta 
nozarē, piemēram, uz kuģniecības 
uzņēmumiem, un, iespējams, arī uz 
kalnrūpniecību un atkritumu 
saimniecību. Paturot prātā šo mērķi, 
Komisijai iespējami drīz ir jāierosina 
attiecīgi grozījumi, kuriem pievieno 
ietekmes novērtējumu, lai līdz 
2013. gadam Kopienas emisiju 
tirdzniecības sistēmā iekļautu kuģniecības 
nozari un noteiktu datumu autotransporta 
nozares iekļaušanai šajā sistēmā.

Or. nl

Pamatojums

ES ETS ir jāiekļauj autotransporta nozare un kuģniecības nozare, tāpat kā, iespējams, arī 
kalnrūpniecība un atkritumu saimniecība.

Grozījums Nr. 214
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Šīs direktīvas ieviešanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru 
īstenošanas procedūras. Jo īpaši Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt pasākumus 

(34) Pasākumi, kas ir vajadzīgi šīs 
direktīvas īstenošanai, būtu jāapstiprina 
saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību. Jo īpaši Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt pasākumus 



AM\733252LV.doc 91/93 PE409.584v01-00

LV

attiecībā uz kvotu izsoli, Kopienas pagaidu 
kvotu piešķiršanu, emisiju monitoringu, 
ziņošanu un pārbaudi, pārbaudītāju 
apstiprināšanu un projektu saskaņoto 
noteikumu īstenošanu. Tā kā šie pasākumi 
ir vispārēja rakstura un paredzēti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus 
un lai papildinātu šo direktīvu, pievienojot 
vai grozot jaunus nebūtiskus elementus, tie 
būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, veicot rūpīgu pārbaudi, kas 
paredzēta Lēmuma Nr. 1999/468/EK 
5a. pantā.

attiecībā uz kvotu izsoli, bezmaksas kvotu 
piešķiršanu riska skartajām nozarēm, ja 
nav noslēgts starptautisks nolīgums, 
emisiju monitoringu, ziņošanu un pārbaudi, 
pārbaudītāju apstiprināšanu un projektu 
saskaņoto noteikumu īstenošanu. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārēja rakstura un paredzēti, 
lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus 
elementus un lai papildinātu šo direktīvu, 
pievienojot vai grozot jaunus nebūtiskus 
elementus, tie būtu jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo procedūru, veicot rūpīgu 
pārbaudi, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Pasākumi, kas ir vajadzīgi šīs 
direktīvas īstenošanai, būtu jāapstiprina 
saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību. Tā kā šie pasākumi ir 
vispārēja rakstura un paredzēti, lai grozītu 
šīs direktīvas nebūtiskus elementus un lai 
papildinātu šo direktīvu, pievienojot vai
grozot jaunus nebūtiskus elementus, tie 
būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, veicot rūpīgu pārbaudi, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.
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Or. pl

Pamatojums

Tik pārmērīgi paplašināt emisiju kontroles sistēmu, kā tas ierosināts, šķiet lieki, raugoties no 
Kopienas ekonomikas viedokļa, un 34. apsvērumā iekļautie papildu pasākumi nav vajadzīgi.

Grozījums Nr. 216
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Netiks piešķirtas pagaidu bezmaksas kvotas, jo standartu sistēma attieksies arī uz 
energoietilpīgām nozarēm. Turklāt izsoles rīkos, tikai pamatojoties uz standartu sistēmu, ar 
nosacījumu, ka attiecīgās iekārtas radīto emisiju apjoms nepārsniedz noteikto standartu.
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