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Grozījums Nr. 293
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu: svītrots
„10. pants

Kvotu izsole
1. Sākot ar 2013. gadu, dalībvalstis izsola 
visas kvotas, kas nav piešķirtas bez 
maksas saskaņā ar 10.a pantu.
2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, veido šādi komponenti:
(a) 90 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas 
ir vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu Kopienas 
sistēmā 2005. gadā;
(b) 10 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dažām dalībvalstīm Kopienas 
solidaritātes un izaugsmes labad, tādējādi 
kvotu apjomu, ko šīs dalībvalstis izsola 
saskaņā ar a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
daudzumu.
Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā.
Ja vajadzīgs, pirmās daļas b) apakšpunktā 
minēto procentuālo apjomu proporcionāli 
pielāgo, lai nodrošinātu, ka pārdalītais 
daudzums ir 10 %.
3. Vismaz 20 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot 2. punktā minētās kvotas (tostarp 
visiem ieņēmumiem no izsolēm, kas 
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minētas 2. punkta b) apakšpunktā), 
izmanto šādiem mērķiem:
(a) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju samazināšana, tostarp iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, 
pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmei, 
finansējums pētniecībai un attīstībai 
emisiju samazināšanas un pielāgošanās 
jomā, tostarp līdzdalība Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna 
iniciatīvās;
(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas 
ir atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;
(c) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiskā uzglabāšana, 
īpaši no ogļu spēkstacijām;
(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;
(e) pasākumi, lai sekmētu jaunattīstības 
valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu 
ietekmei;
(f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju, un
(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.
4. Ziņojumos, ko dalībvalstis iesniedz 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 280/2004/EK, 
ietver informāciju par ieņēmumu 
izmantošanu ikvienam minētajam 
mērķim.
5. Līdz 2010. gada 31. decembrim 
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles 
norit atklāti, pārredzami un bez 
diskriminācijas. Izsoles rīko tā, lai 
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operatoriem (jo īpaši visiem mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, kas iesaistījušies 
Kopienas sistēmā) nodrošinātu pilnīgu 
pieeju un lai citi dalībnieki neradītu 
šķēršļus izsoles norisei. Minēto 
pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 294
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, veido šādi komponenti:
(a) 90 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas 
ir vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu Kopienas 
sistēmā 2005. gadā;
(b) 10 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dažām dalībvalstīm Kopienas 



PE409.650v01-00 6/63 AM\734732LV.doc

LV

solidaritātes un izaugsmes labad, tādējādi 
kvotu apjomu, ko šīs dalībvalstis izsola 
saskaņā ar a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
daudzumu.
Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā.
Ja vajadzīgs, pirmās daļas b) apakšpunktā 
minēto procentuālo apjomu proporcionāli 
pielāgo, lai nodrošinātu, ka pārdalītais 
daudzums ir 10 %.
3. Vismaz 20 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot 2. punktā minētās kvotas (tostarp 
visiem ieņēmumiem no izsolēm, kas 
minētas 2. punkta b) apakšpunktā), 
izmanto šādiem mērķiem:

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

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

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

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

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

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

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

(ca) tīru energonesēju izstrādāšana;
(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;

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

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

(e) atbalsts dažām dalībvalstīm, lai 
veicinātu solidaritāti un izaugsmi 
Kopienā, nepārsniedzot 10 % no šo 
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ietekmei; dalībvalstu izsoļu ienākumu kopsummas, 
un atbalsts, lai sekmētu jaunattīstības 
valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu 
ietekmei;

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

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

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

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

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

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

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

5. Vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim
Komisija saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 23. panta 
3. punktā, pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas. 
Izsoles sistēmu nosaka tā, lai pastāvīgi 
nodrošinātu likvīdu un pārredzamu tirgu.

Lai nodrošinātu šo mērķu īstenošanu, 
pirmajā daļā minētajai regulai jābalstās 
uz šādiem principiem:
– vienotas sistēmas izmantošana, kas ir 
pieejama no attāluma, efektīva, pieejama 
par akceptējamām izmaksām un kuras 
integritāti nodrošina viens vienīgs 
operators Kopienas līmenī;
– piekļuve izsolei ar minimālām izmaksām 
jebkurai ieinteresētai personai, kura 
iesniedz pierādījumu par maksātspēju un 
kurai kvotu reģistrā ir atvērts konts;
– regulā nosaka grafiku izsolei 
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nodotajiem apjomiem atbilstīgi kvotu 
atmaksas termiņiem un uzņēmumu 
naudas plūsmas ierobežojumiem; 
grafikam jāizslēdz iespēja veikt tikai vienu 
izsoli visā attiecīgajā periodā.
Regulā paredz tirgus uzraudzību, ko veic 
kāda jau izveidota vai vēl izveidojama 
organizācija un kuras uzdevumi ir līdzīgi 
preču tirgus uzraudzības iestādes 
uzdevumiem.

Or. fr

Pamatojums

Izsolēm jānotiek Kopienas līmenī un nevis atsevišķās dalībvalstīs. ES jāspēj veikt lielākus 
ieguldījumus ar enerģētiku saistītajās un CO 2 emisiju samazināšanas tehnoloģijās, kas 
nepieciešamas, lai radītu iespēju samazināt CO 2 emisijas laikā no šī brīža līdz 2050. gadam. 
Ja ieņēmumi tiks izmantoti Kopienas līmenī, Eiropā pētniecību varētu pienācīgi organizēt, lai 
tā varētu darboties līdzvērtīgos apstākļos kā, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs un 
Japānā.

Grozījums Nr. 295
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot ar 2013. gadu, dalībvalstis izsola 
visas kvotas.

Or. en

Pamatojums

Ar oglekļa emisiju saistītās izmaksas ir pilnībā jāiekļauj ražojuma cenā, lai virzītu tirgu uz 
klimatam draudzīgāku patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana izkropļo tirgus mehānisma 
darbību, turpretim pilnīga kvotu izsole ļautu izvairīties no lielas daļas birokrātisko procedūru 
un efektīvāk atlīdzinātu tiem, kam ir vislabākie rezultāti šajā jomā. Ar kvotu importa prasības 
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palīdzību būtu jāneitralizē oglekļa emisiju pārvirze un negodīga konkurence Eiropas 
ražojumiem no to valstu puses, kuras nav pievienojušās visaptverošam starptautiskam 
nolīgumam par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 296
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot ar 2013. gadu, dalībvalstis izsola 
visas kvotas.

Or. en

Pamatojums

Visu kvotu izsolei ir nekavējoties jākļūst par vispārēju noteikumu. Tas ir nepieciešams, lai 
uzņēmumiem būtu efektīvi stimuli ierobežot vides izmaksas, kuras izraisa to ražošanas 
darbība. Septiņu gadu pārejas posms ļauj uzņēmumiem pārāk ilgi izvairīties no savas 
darbības izraisīto vides izmaksu segšanas.

Grozījums Nr. 297
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, veido šādi komponenti:

2. Kopējo kvotu apjoms, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, atbilst attiecīgās dalībvalsts 
daļai no pārbaudītajām emisijām
Kopienas sistēmā 2005. gadā.

(a) 90 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas 
ir vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
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apstiprināto emisiju daļu Kopienas 
sistēmā 2005. gadā;
(b) 10 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dažām dalībvalstīm Kopienas 
solidaritātes un izaugsmes labad, tādējādi 
kvotu apjomu, ko šīs dalībvalstis izsola 
saskaņā ar a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
daudzumu.
Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā.

Šajā nolūkā to dalībvalstu daļu, kas 
Kopienas sistēmā 2005. gadā nepiedalījās, 
aprēķina, izmantojot to apstiprinātās 
emisijas saskaņā ar Kopienas sistēmu 
2007. gadā.

Ja vajadzīgs, pirmās daļas b) apakšpunktā 
minēto procentuālo apjomu proporcionāli 
pielāgo, lai nodrošinātu, ka pārdalītais 
daudzums ir 10 %.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz 2. punktu — tādiem klimata politikas instrumentiem kā ES ETS ir jānosaka 
līdzvērtīgi konkurences apstākļi. Kohēzijas jautājumus risina citi politikas instrumenti.

Grozījums Nr. 298
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, veido šādi komponenti:

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, veido šādi komponenti:

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

(a) 45 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas ir 
vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu Kopienas sistēmā 
2005. gadā;
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(b) 10 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dažām dalībvalstīm Kopienas 
solidaritātes un izaugsmes labad, tādējādi 
kvotu apjomu, ko šīs dalībvalstis izsola 
saskaņā ar a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
daudzumu.

(b) 5 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dažām dalībvalstīm Kopienas 
solidaritātes un izaugsmes labad, tādējādi 
kvotu apjomu, ko šīs dalībvalstis izsola 
saskaņā ar a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
daudzumu;

(ba) 50 % no kopējā izsolāmā kvotu 
apjoma novirza Komisijai, lai tā veiktu 
izsoli un finansētu siltumnīcefekta gāzu 
mazināšanu, novērstu atmežošanu un 
degradāciju, kā arī pielāgotu klimata 
pārmaiņām tās puses, kas nav minētas 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām I pielikumā. 

Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā.

Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā.

Ja vajadzīgs, pirmās daļas b) apakšpunktā 
minēto procentuālo apjomu proporcionāli 
pielāgo, lai nodrošinātu, ka pārdalītais 
daudzums ir 10 %.

Ja vajadzīgs, pirmās daļas b) apakšpunktā 
minēto procentuālo apjomu proporcionāli 
pielāgo, lai nodrošinātu, ka pārdalītais 
daudzums ir 5 %.

Or. en

Pamatojums

Vismaz 50 % no izsoļu ieņēmumiem jāizmanto ar klimatu saistītu pasākumu finansēšanai 
jaunattīstības valstīs. Lai izvairītos no problēmām saistībā ar ikgadējo budžeta procedūru 
dalībvalstīs, Komisijai jāveic attiecīgās kvotu daļas izsole un iegūtie līdzekļi jāizmanto šajā 
nolūkā.

Grozījums Nr. 299
Urszula Krupa

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

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, veido šādi komponenti:

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, veido šādi komponenti:

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

(a) 70 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas ir 
vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu Kopienas sistēmā 
2005. gadā;

(b) 10 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dažām dalībvalstīm Kopienas 
solidaritātes un izaugsmes labad, tādējādi 
kvotu apjomu, ko šīs dalībvalstis izsola 
saskaņā ar a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
daudzumu.

(b) 30 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dažām dalībvalstīm Kopienas 
solidaritātes un izaugsmes labad, tādējādi 
kvotu apjomu, ko šīs dalībvalstis izsola 
saskaņā ar a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
daudzumu.

Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā. 

Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā.

Ja vajadzīgs, pirmās daļas b) apakšpunktā 
minēto procentuālo apjomu proporcionāli 
pielāgo, lai nodrošinātu, ka pārdalītais 
daudzums ir 10 %.

Ja vajadzīgs, pirmās daļas b) apakšpunktā 
minēto procentuālo apjomu proporcionāli 
pielāgo, lai nodrošinātu, ka pārdalītais 
daudzums ir 30 %.

Or. pl

Pamatojums

Ierosinājums 10 % no kvotām novirzīt solidaritātes un izaugsmes mērķiem Kopienā ir 
nesamērīgs attīstības vajadzībām valstīs, kuras jau daudzus gadus mēģina pārvarēt 
ekonomisko atpalicību un kurās strauja ekonomikas pāreja uz alternatīviem energoavotiem 
nav realizējama sociālu, ekonomisku un ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 300
Jerzy Buzek

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

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

(a) 80 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas ir 
vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu vidējo rādītāju
Kopienas sistēmā 2005.–2007. gadā;

Or. en

Pamatojums

Lai dalībvalstīs nodrošinātu praktiski īstenojamas emisijas tendences un novērstu 
nevienādības, ko izraisa laika apstākļi, piemēram, siltas ziemas utt., jāizmanto triju gadu dati 
(vidējie rādītāji 2005.–2007. gadā), tādējādi izlīdzinot ikgadējās emisiju izmaiņas.

Grozījums Nr. 301
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) 80 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas ir 
vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu vidējo rādītāju
Kopienas sistēmā 2005.–2007. gadā;

Or. en

Pamatojums

Lai dalībvalstīs nodrošinātu praktiski īstenojamas emisijas tendences un novērstu 
nevienādības, ko izraisa laika apstākļi, piemēram, siltas ziemas utt., jāizmanto triju gadu dati 
(vidējie rādītāji 2005.–2007. gadā), tādējādi izlīdzinot ikgadējās emisiju izmaiņas.
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Grozījums Nr. 302
Riitta Myller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) 90 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas ir 
vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu Kopienas sistēmā 
no 2005. līdz 2007. gadam;

Or. fi

Pamatojums

Emisiju kvotu sadalījums jāaprēķina, pamatojoties uz vismaz divu gadu vidējām vērtībām, 
nevis izmantojot tikai viena gada datus. Emisiju apjoms katru gadu var mainīties arī dabas 
apstākļu dēļ, tāpēc par atskaites punktu jāņem ilgāks periods nevis gads. Turklāt Komisijas 
priekšlikumā teikts, ka Komisija būtu gatava ņemt vērā 2006. gada emisiju datus, kad tie būs 
pieejami.

Ir svarīgi ievērot, ka, par aprēķinu pamatu ņemot vairākus gadus, Kopienas emisijas kvotu 
kopējais apjoms nemainīsies.

Grozījums Nr. 303
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) 90 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas ir 
vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu vidējo rādītāju
Kopienas sistēmā 2005.–2007. gadā;

Or. en
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Pamatojums

Lai izlīdzinātu dabas apstākļu izraisītās ikgadējās izmaiņas, ES ETS par kvotu izsoles pamatu 
jāņem nevis viens gads, bet ilgāks periods.

Atskaites perioda izmantošana izsoles kvotu piešķiršanai neizmainītu ne ES ETS emisiju 
kopējo apjomu, ne t. s. dalībvalstu pienākumu sadali nozarēs, uz kurām neattiecas ETS. 
Komisija paskaidrojuma raksta 11. zemsvītras piezīmē jau ir paziņojusi par gatavību 
aprēķinu pamatam izmantot 2005.–2006. gada pārbaudīto emisiju vidējo vērtību.

Grozījums Nr. 304
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 10 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dažām dalībvalstīm Kopienas 
solidaritātes un izaugsmes labad, tādējādi 
kvotu apjomu, ko šīs dalībvalstis izsola 
saskaņā ar a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
daudzumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav iemesla ieviest dalībvalstu solidaritātes mehānismu attiecībā uz klimata politiku. 
Solidaritāte Eiropas Savienībā tiek īstenota ar esošajiem finanšu instrumentiem, piemēram, 
struktūrfondiem un iemaksām Kopienas budžetā. Turklāt grozījuma iesniedzējs atbalsta 
referenta viedokli, ka būtiska daļa no izsolēs saņemtajiem līdzekļiem jāizmanto trešās valstīs, 
it īpaši jaunattīstības valstīs. Tas ir vēl iemesls, kāpēc šāds noteikums nav vajadzīgs.
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Grozījums Nr. 305
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) 10 % no izsolāmo kvotu daudzuma, 
kas sadalīts starp dalībvalstīm atbilstīgi 
sasniegtajiem panākumiem laikposmā no 
Kioto protokolā noteiktā bāzes gada līdz 
2005. gadam, lai ņemtu vērā pirms 
Kopienas sistēmas ieviešanas veiktos 
centienus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 2007. un 2008. gada pavasara Eiropadomes secinājumiem ir jāievieš pieeja, kas 
pienācīgi atspoguļotu valstu sasniegumus attiecībā uz Kioto protokolu. Priekšlikumā ir 
skaidri pateikts, ka papildus 10 % no izsolāmo kvotu kopapjoma jāsadala starp dalībvalstīm 
atbilstīgi sasniegumiem laikposmā no Kioto protokola bāzes gada (-iem) līdz 2005. gadam.

Grozījums Nr. 306
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) 10 % no izsolāmo kvotu daudzuma, 
kas sadalīts starp dalībvalstīm atbilstīgi 
sasniegtajiem panākumiem laikposmā no 
Kioto protokolā noteiktā bāzes gada līdz 
2005. gadam, lai ņemtu vērā pirms 
Kopienas sistēmas ieviešanas veiktos 
centienus.



AM\734732LV.doc 17/63 PE409.650v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 2007. un 2008. gada pavasara Eiropadomes secinājumiem ir jāievieš pieeja, kas 
pienācīgi atspoguļotu valstu sasniegumus attiecībā uz Kioto protokolu. Priekšlikumā ir 
skaidri pateikts, ka papildus 10 % no izsolāmo kvotu kopapjoma jāsadala starp dalībvalstīm 
atbilstīgi sasniegumiem laikposmā no Kioto protokola bāzes gada (-iem) līdz 2005. gadam.

Grozījums Nr. 307
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā.

Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. vai 2006. gadā nepiedalījās, 
aprēķina, izmantojot to apstiprinātās 
emisijas saskaņā ar Kopienas sistēmu 
2007. gadā.

Or. en

Pamatojums

Lai izlīdzinātu dabas apstākļu izraisītās ikgadējās izmaiņas, ES ETS par kvotu izsoles pamatu 
jāņem nevis viens gads, bet ilgāks periods. Atskaites perioda izmantošana izsoles kvotu 
piešķiršanai neizmainītu ne ES ETS emisiju kopējo apjomu, ne t. s. dalībvalstu pienākumu 
sadali nozarēs, uz kurām neattiecas ETS. Komisija paskaidrojuma raksta 11. zemsvītras 
piezīmē jau ir paziņojusi par gatavību aprēķinu pamatam izmantot 2005.–2006. gada 
pārbaudīto emisiju vidējo vērtību.
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Grozījums Nr. 308
Johannes Lebech

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalsts nesasniedz ikgadējā 
samazinājuma mērķi, kas noteikts 
[pienākumu sadales lēmums] lēmuma 
3. pantā un pielikumā, emisiju 
samazinājuma iztrūkumam līdzvērtīgu 
kvotu apjomu šajā gadā ietur no 
dalībvalsts kvotu apjoma saskaņā ar šās 
direktīvas 9.a un 10. pantu. Ieturētās 
kvotas sadala starp tām dalībvalstīm un 
izsola tās dalībvalstis, kuras izpilda 
[pienākumu sadales lēmums], lai 
Kopienas sistēmā noteiktais maksimālais 
apjoms nemainītos. 

Or. en

Grozījums Nr. 309
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija kvotu izsolēs gūtos 
ieņēmumus sadala dalībvalstīm 
proporcionāli piešķirtajām emisiju 
kvotām, ņemot vērā IIa pielikumā 
paredzēto tabulu.

Or. nl
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Pamatojums

Visas dalībvalstis saņems proporcionālu daļu no Kopienas līmenī organizētās izsoles 
ieņēmumiem. Ja tiks pieņemts lēmums, ka izsoli veiks dalībvalstis, tas būtu labs veids, kā 
nodrošināt, ka katra dalībvalsts saņem pienācīgu daļu no ieņēmumiem.

Grozījums Nr. 310
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. No ieņēmumiem, kas gūti, izsolot 
2. punktā minētās kvotas (tostarp no 
visiem ieņēmumiem no izsolēm, kas 
minētas 2. punkta b) apakšpunktā), 80 % 
izmanto, lai mazinātu Kopienas sistēmas 
iespējamo ekonomiski negatīvo ietekmi. 
Dalībvalstis var izmantot ieņēmumus, lai 
kompensētu patērētājiem augstākas cenas 
un uzņēmumiem lielākas izmaksas. Var 
risināt arī sociālos aspektus, piemēram, 
mājsaimniecībām ar maziem un vidējiem 
ienākumiem saistībā ar iespējamo 
elektroenerģijas cenu pieaugumu.
No ieņēmumiem, kas gūti, izsolot 2. punktā 
minētās kvotas (tostarp no visiem 
ieņēmumiem no izsolēm, kas minētas 
2. punkta b) apakšpunktā), 20 % izmanto 
šādiem mērķiem prioritātes secībā:

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

(a) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs, un 
apmežošanas un mežu atjaunošanas 
veicināšanai;
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(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas 
ir atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;

(b) lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
ietekmei un sekmētu jaunattīstības valstu 
pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei;

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

(c) lai sniegtu pagaidu atbalstu 
siltumnīcefekta gāzu uztveršanai un 
ģeoloģiskai uzglabāšanai, īpaši no ogļu 
spēkstacijām, un

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

(d) lai segtu Kopienas sistēmas 
pārvaldības administratīvos izdevumus.

(e) pasākumi, lai sekmētu jaunattīstības 
valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu 
ietekmei;
(f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju, un
(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

Or. en

Pamatojums

Rezervējot ieņēmumus, paaugstinās sociālās izmaksas, lai panāktu mērķus attiecībā uz 
klimatu, jo dalībvalstīm būtu ierobežotas iespējas kompensēt oglekļa cenu pieaugumu 
patērētājiem, izmantojot ienākumu nodokļus vai mazākus uzņēmumu nodokļus. Tāpēc tikai 
20 % no izsoļu ieņēmumiem ir jārezervē. Tādēļ vissvarīgākie investīciju virzieni ir 
atmežošanas novēršana un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Atmežošana ir ievērojams CO2
emisiju avots, un tā izraisa milzīgus zaudējumus bioloģiskajai daudzveidībai.

Grozījums Nr. 311
Peter Liese

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

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

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

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

(a) ceturtdaļu — pasākumiem, kas 
paredzēti, lai novērstu atmežošanu un 
palielinātu apmežošanu un mežu 
atjaunošanu valstīs, kas ratificējušas 
gaidāmo starptautisko nolīgumu, ņemot 
vērā:

– pamatiedzīvotāju tiesības un vajadzības,
– bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
un
– mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

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

(b) pusi — lai samazinātu emisijas 
Eiropas Savienībā un citās valstīs, kuras 
ir ratificējušas gaidāmo starptautisko 
nolīgumu, piemēram, izmantojot 
pētniecību un attīstību, laižot tirgū 
energoefektīvu ražojumus, pazeminot 
nodokļus un nodevas videi draudzīgām 
tehnoloģijām, tostarp videi draudzīgiem 
transporta veidiem, piemēram, 
autobusiem un dzelzceļu transportam, un 
nodotu tehnoloģiju valstīm, kuras ir 
ratificējušas gaidāmo starptautisko 
nolīgumu, piemēram, ar Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fonda starpniecību, un

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

(c) ceturtdaļu — lai sekmētu pielāgošanos 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgajai ietekmei 
valstīs, kuras ir ratificējušas gaidāmo 
starptautisko nolīgumu par klimata 
pārmaiņām.

(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;
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(e) pasākumi, lai sekmētu jaunattīstības 
valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu 
ietekmei;
(f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju, un
(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma autors piekrīt referenta vispārējai nostājai, tomēr vēlas to vēl uzlabot. 
Parlamentam jācenšas nodrošināt, ka visi naudas līdzekļi tiek izmantoti direktīvas mērķim. 
Šķiet piemēroti izmantot maksimālu līdzekļu apjomu emisiju samazināšanai ne tikai trešajās 
valstīs, bet arī Eiropas Savienībā, kā arī pētniecības un tehnoloģiju veicināšanai. Direktīvas 
pašreizējais formulējums var negatīvi ietekmēt transporta veidus, kuru emisijas līmenis ir 
zems, piemēram, dzelzceļa transportu. Tāpēc daļa no līdzekļiem jāizmanto, lai mazinātu 
izmaksas.

Grozījums Nr. 312
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Vismaz 50 % no ieņēmumiem, kas gūti 
izsolot 2. punktā minētās kvotas, 
dalībvalstīm jāpārskaita fondā, kas 
nodibināts Kopienas vai starptautiskā
līmenī, šādiem mērķiem:

(a) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju samazināšana, tostarp iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, 
pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmei, 
finansējums pētniecībai un attīstībai 

(a) ceturtdaļu — veiktspējas 
palielināšanai jaunattīstības valstīs, kas 
ratificējušas gaidāmo starptautisko 
nolīgumu, lai nodrošinātu reālu un uz 
tirgu balstītu pamatu atmežošanas 
novēršanai, apmežošanas un mežu 
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emisiju samazināšanas un pielāgošanās 
jomā, tostarp līdzdalība Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna 
iniciatīvās;

atjaunošanas projektiem un pasākumiem 
šajās valstīs, ņemot vērā: 

– pamatiedzīvotāju tiesības un vajadzības,
– bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
un
– mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

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

(b) ceturtdaļu — lai samazinātu emisijas 
jaunattīstības valstīs, kas ratificējušas 
gaidāmo starptautisko nolīgumu, un 
nodotu tehnoloģiju šīm valstīm, 
piemēram, atbalstot un finansējot oglekļa 
piesaistes un uzglabāšanas pasākumu 
attīstību un ieviešanu un izmantojot 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondu, un

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

(c) pusi — lai sekmētu pielāgošanos 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgajai ietekmei 
jaunattīstības valstīs, kas ratificējušas 
gaidāmo starptautisko nolīgumu par 
klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot 
iemaksas Pasaules klimata pārmaiņu 
aliansē.

(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;
(e) pasākumi, lai sekmētu jaunattīstības 
valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu 
ietekmei;
(f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju, un 
(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. No ieņēmumiem, kas gūti, izsolot 
2. punktā minētās kvotas (tostarp visiem 
ieņēmumiem no izsolēm, kas minētas 
2. punkta b) apakšpunktā), 45 % attiecīgā 
veidā jāiekļauj dalībvalstu budžetā un 
jāizmanto šādiem mērķiem:

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

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

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

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

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

(c) siltumnīcefekta gāzu uztveršana un 
ģeoloģiskā uzglabāšana, īpaši no ogļu 
spēkstacijām;

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

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

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

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

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

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

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības (g) Kopienas sistēmas valsts līmeņa



AM\734732LV.doc 25/63 PE409.650v01-00

LV

administratīvo izdevumu segšana. pārvaldības administratīvo izdevumu 
segšana;

(h) lai ierobežotu enerģijas cenu 
pieauguma sociālo ietekmi;
(i) lai veiktu pasākumus klimata 
pārmaiņu iemeslu novēršanai vai lai 
pielāgotos šīm pārmaiņām un
(j) lai izveidotu darbavietas un organizētu 
apmācību un pārkvalificēšanos 
energoefektīvu nozaru vajadzībām;
45 % no ieņēmumiem, kas gūti 2. punktā 
minētajās kvotu izsolēs, tostarp visi 
ieņēmumi, kas gūti 2. punkta 
b) apakšpunktā minētajās kvotu izsolēs, ir 
atbilstīgā veidā jāatdod atpakaļ 
uzņēmumiem, kuru kvotas tika izsolītas, 
un jāizmanto investīcijām tehnoloģiju 
nomaiņas pasākumos, kuru mērķis ir 
uzlabot energoefektivitāti, izveidot 
darbavietas un organizēt darbinieku 
apmācību un pārkvalificēšanos atbilstoši 
jauno energoefektīvo tehnoloģiju 
vajadzībām.
No 2. punktā minētajās kvotu izsolēs 
gūtajiem ieņēmumiem 10 % , tostarp visi 
ieņēmumi, kas gūti 2. punkta 
b) apakšpunktā minētajās kvotu izsolēs, ir 
jāiemaksā īpašā Kopienas fondā, lai segtu 
Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvās izmaksas.

Or. ro

Pamatojums

Klimata pārmaiņas ir realitāte, tomēr Kopienas budžetā šo pārmaiņu novēršanas 
pasākumiem diemžēl nav piešķirta prioritāte. Izsoles radīs nozīmīgus ieņēmumus. Gan 
Kopienas, gan dalībvalstu līmenī ir jāpieņem vadlīnijas šo ieņēmumu izmantošanai atbilstīgi 
mērķiem, kuru vārdā šī sistēma tika izveidota.
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Grozījums Nr. 314
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

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

(c) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiskā uzglabāšana, 
īpaši no ogļu spēkstacijām;
(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;

(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai
un projekti augsnes un mežu degradācijas 
novēršanai, īpaši vismazāk attīstītajās 
valstīs;

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

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

(f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 

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

ienākumiem, piemēram, palielinot mājokļu 
energoefektivitāti un siltumizolāciju.

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

Or. en

Pamatojums

Oglekļa uztveršana un uzglabāšana ir paredzēta 10. panta 3.a punkta grozījumos, lai liktu 
dalībvalstīm vismaz 50 % no izsoles ieņēmumiem atdot atpakaļ iesaistītajiem uzņēmumiem ar 
nosacījumu, ka uzņēmumi šos ieņēmumus izlieto zemas oglekļa emisijas tehnoloģijām, tostarp 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai. Administratīvos izdevumus var segt no emisiju 
tirdzniecības sistēmas ieņēmumu atlikušajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 315
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Vismaz 20 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot 2. punktā minētās kvotas, izmanto 
vienam vai vairākiem no šādiem mērķiem:

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

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

(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas ir 

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

atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;

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

(c) „tīro ogļu” tehnoloģijas, tostarp
siltumnīcefekta gāzu uztveršana un 
ģeoloģiskā uzglabāšana, īpaši no ogļu 
spēkstacijām;

(ca) ogļu sadedzināšanas iekārtu 
modernizēšana vai aizstāšana ar 
efektīvākām iekārtām, kuru CO2 emisijas 
ir mazākas;

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

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

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

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

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

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

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

(g) lai segtu Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvos izdevumus.

Or. en

Pamatojums

ES energopatēriņa struktūras izmainīšanai ir nepieciešams laiks, turklāt jāievēro 
rentabilitātes princips. Ogles jāizmanto arī turpmāk, tādējādi nodrošinot energoapgādes 
drošību. Šajā nolūkā nepieciešams papildu atbalsts jaunu tehnoloģiju ieviešanai enerģētikas 
nozarē, kur izmanto ogles.

Grozījums Nr. 316
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\734732LV.doc 29/63 PE409.650v01-00

LV

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

vienam vai vairākiem no šādiem mērķiem:

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

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

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

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

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

(c) „tīro ogļu” tehnoloģijas, tostarp
siltumnīcefekta gāzu uztveršana un 
ģeoloģiskā uzglabāšana, īpaši no ogļu 
spēkstacijām;

ca) ogļu sadedzināšanas iekārtu 
modernizēšana vai aizstāšana ar 
efektīvākām iekārtām, kuru CO2 emisijas 
ir mazākas;

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

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

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

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

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

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

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

Or. en
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Pamatojums

ES energopatēriņa struktūras izmainīšanai ir nepieciešams laiks, turklāt jāievēro 
rentabilitātes princips. Ogles jāizmanto arī turpmāk, tādējādi nodrošinot energoapgādes 
drošību. Šajā nolūkā nepieciešams papildu atbalsts jaunu tehnoloģiju ieviešanai enerģētikas 
nozarē, kur izmanto ogles.

Grozījums Nr. 317
Lena Ek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ieņēmumus, kas gūti, izsolot 2. punktā 
minētās kvotas (tostarp visus ieņēmumus 
no izsolēm, kas minētas 2. punkta 
b) apakšpunktā), apkopo īpašā fondā, kuru 
Kopienas līmenī pārvalda Komisija vai 
Komisijas izraudzīta atbildīgā iestāde un
kuru izmanto šādiem mērķiem:

Or. en

Pamatojums

ES emisiju tirdzniecības sistēma nav vispārējs nodoklis. Ir svarīgi izsoļu radītos ieņēmumus 
100 % izmantot pasākumiem, ar kuriem samazina emisijas, likvidē jebkādu Kopienas sistēmu 
nelabvēlīgo ietekmi un atbalsta jaunattīstības valstis. Tā kā šī ir ES sistēma un klimata 
pārmaiņu apkarošana ir kopējs ES mērķis, ir loģiski, ka ieņēmumus pārvalda Kopienas 
līmeņa fondā. Tas būs efektīvāks un nodrošinās ievērojamu līdzekļu apjomu.

Grozījums Nr. 318
Jens Holm

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

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

3. Ieņēmumus, kas gūti, izsolot 2. punktā 
minētās kvotas, izmanto šādiem mērķiem:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka problēma ir nopietna un steidzami risināma, visi kvotu izsolēs gūtie ieņēmumi 
ir jāpiešķir pasākumiem, kas paredzēti, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
izstrādātu atjaunojamus enerģijas avotus, novērstu mežu izciršanu, palīdzētu jaunattīstības 
valstīm pielāgoties klimata pārmaiņām un palīdzētu mājsaimniecībām, kurām ir mazi 
ienākumi, efektīvāk izmantot energoresursus.

Grozījums Nr. 319
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 320
Marie-Noëlle Lienemann

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

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

3. Visus ieņēmumus, kas gūti, izsolot 
2. punktā minētās kvotas (tostarp visus 
ieņēmumus no izsolēm, kas minētas 
2. punkta b) apakšpunktā), izmanto šādiem 
mērķiem:

Or. en

Pamatojums

Izsolēs gūtie ieņēmumi ir līdzekļi, kurus dalībvalstis var ieguldīt klimatu saudzējošos 
pasākumos Eiropas Savienībā un tehnoloģiju nodošanā un ar kuriem var mazināt risku ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām I pielikumā neminētajās valstīs, un, šos 
līdzekļus izmantojot, var palīdzēt jaunattīstības valstīm pielāgoties klimata pārmaiņu 
nelabvēlīgajām sekām.

Grozījums Nr. 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Visi izsolēs gūtie ieņēmumi ir jāizlieto, lai risinātu klimata pārmaiņu radītās problēmas.
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Grozījums Nr. 322
Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Visus ieņēmumus, kas gūti, izsolot 
2. punktā minētās kvotas (tostarp visus 
ieņēmumus no izsolēm, kas minētas 
2. punkta b) apakšpunktā), izmanto šādiem 
mērķiem:

Or. en

Pamatojums

Izsolēs gūtie ieņēmumi ir līdzekļi, kurus dalībvalstis var ieguldīt klimatu saudzējošos 
pasākumos Eiropas Savienībā un tehnoloģiju nodošanā un ar kuriem var mazināt risku ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām I pielikumā neminētajās valstīs, un, šos 
līdzekļus izmantojot, var palīdzēt jaunattīstības valstīm pielāgoties klimata pārmaiņu 
nelabvēlīgajām sekām.

Grozījums Nr. 323
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Visus ieņēmumus, kas gūti, izsolot 
2. punktā minētās kvotas (tostarp visus 
ieņēmumus no izsolēm, kas minētas 
2. punkta b) apakšpunktā), izmanto šādiem 
mērķiem:

Or. en
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Pamatojums

Izsolēs gūtie ieņēmumi ir līdzekļi, kurus dalībvalstis var ieguldīt klimatu saudzējošos 
pasākumos Eiropas Savienībā un tehnoloģiju nodošanā un ar kuriem var mazināt risku ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām I pielikumā neminētajās valstīs, un, šos 
līdzekļus izmantojot, var palīdzēt jaunattīstības valstīm pielāgoties klimata pārmaiņu 
nelabvēlīgajām sekām.

Grozījums Nr. 324
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Kvotu izsoles mērķis ir līdzekļu ieguve no piesārņojošām ražošanas nozarēm, piešķirot šos 
līdzekļus pasākumiem, kas paredzēti, lai izstrādātu atjaunojamus enerģijas avotus vai 
uzglabātu oglekli, vai novērstu uzglabātā oglekļa nokļūšanu atmosfērā. Sertifikācijai, ko veic 
atbilstīgi sešiem ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jeb t. s. Helsinku kritērijiem, sevišķi 
sestajam kritērijam, kurš attiecas uz sociālekonomiskiem ieguvumiem, ir jābūt galvenajam 
nosacījumam tropu mežu turpmākai izmantošanai. Eiropas Savienībā 10–20 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijām kompensē mežsaimniecības un mežrūpniecības nozare.

Grozījums Nr. 325
Lambert van Nistelrooij

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

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

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

Or. nl

Pamatojums

Emisijas kvotu izsoles nav paredzētas tam, lai valsts gūtu papildu ieņēmumus, bet gan ir 
veidotas kā efektīvs un uz tirgu orientēts sadales mehānisms. Tāpēc ieņēmumi ir jāpiešķir 
attiecīgajiem uzņēmumiem, tā nodrošinot tiem vajadzīgos līdzekļus ieguldījumiem 
novatoriskās energotaupības tehnoloģijās.

Grozījums Nr. 326
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pasākumu un darbību sarakstam, kas veicami cīņai pret klimata pārmaiņām, ir jābūt 
iespējami elastīgam. Mērķtiecīgi piešķirot ieņēmumus, ir jānodrošina, ka naudu izlieto 
ierosinātā mērķa sasniegšanai atbilstīgi katras dalībvalsts prioritātēm un veiktspējai.
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Grozījums Nr. 327
Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana, tostarp valstu pasākumi 
energoefektivitātes atbalstam un iemaksas 
Pasaules Energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, pielāgošanās 
klimata pārmaiņu ietekmei, jo īpaši ņemot 
vērā vietējo veselības aprūpes un 
labklājības sistēmu, finansējums 
pētniecībai un izstrādei emisiju 
samazināšanas un pielāgošanās jomā,
tostarp līdzdalība Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna 
iniciatīvās;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir steidzami risināma problēma ar tālejošām sekām 
sabiedrības veselībai, medicīniskās aprūpes nozare iespējami operatīvi cenšas piedāvāt 
praktiskus risinājumus. Lai risinātu šīs nozīmīgās problēmas un mazinātu to paliekošo ietekmi 
uz vidi, nozarei būs vajadzīgi jauni resursi un papildu atbalsts. Turklāt pašvaldību rīcībā ir 
jābūt vajadzīgajam līdzekļu kopumam, kas ļauj strādāt gan ar klimata pārmaiņu radītajiem 
riskiem, gan ar sabiedrības prasībām un sociālā taisnīguma problēmām attiecībās ar 
iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

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

(a) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana, tostarp iemaksas Pasaules 
Energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un izstrādei nozarēs, uz kurām attiecas šī 
direktīva, emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, tostarp līdzdalība 
Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskā 
plāna iniciatīvās un Eiropas tehnoloģiju 
platformās; 

Or. en

Pamatojums

Tā kā viens no galvenajiem pieņēmumiem par Kopienas sistēmu ir — iekārtas, uz kurām šī 
sistēma attiecas, var būtiski palīdzēt īstenot ES mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņu 
mazināšanu —, no šādām iekārtām gūtie ieņēmumi ir jānovirza tieši šo mērķu sasniegšanai. 
ES tehnoloģiju platformas ir veiksmīgs instruments, kas jāatbalsta.

Grozījums Nr. 329
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) iemaksas Pasaules Energoefektivitātes
un atjaunojamās enerģijas fondā, 
pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmei, 
finansējums pētniecībai un izstrādei
emisiju samazināšanas un pielāgošanās 
jomā, tostarp līdzdalība Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna 
iniciatīvās;
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Or. pl

Pamatojums

Izņemot mērķi ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas, visi pārējie 3. punktā minētie mērķi ir 
būtiski svarīgi, tostarp arī mērķis ierobežot gāzu un putekļu emisijas. Tāpēc nav pamata 
noteikt siltumnīcefekta gāzu emisiju radikālu samazināšanu kā prioritāru un likumīgu vides 
mērķi, jo tas attiecas uz atšķirīgu ierobežojumu un mērķu kategoriju.

Grozījums Nr. 330
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija, un jo īpaši to, ka ir 
izveidots t. s. „viedais tīkls”, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) finansējums mērķtiecīgiem 
pētniecības un izstrādes pasākumiem 
energoefektivitātes un tīro tehnoloģiju 
jomā nozarēs, uz kurām attiecas šī 
direktīva;
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Or. fr

Pamatojums

Izsolēs gūtie ieņēmumi principā ir jāizmanto, lai nākotnē izveidotu zemas oglekļa emisijas 
nozares. Tātad līdzekļi ir atkārtoti jāiegulda attiecīgajās nozarēs. Turklāt izsolēs gūtajiem 
ieņēmumiem ir jāveicina tas, ka tiek īstenota līdzsvarota Eiropas enerģētikas politika, kuras 
pamatā ir arī pasākumi energoefektivitātes jomā.

Grozījums Nr. 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) siltumnīcefekta gāzu uztveršana un 
ģeoloģiskā uzglabāšana;

Or. en

Pamatojums

Tā kā viens no galvenajiem pieņēmumiem par Kopienas sistēmu ir — iekārtas, uz kurām šī 
sistēma attiecas, var būtiski palīdzēt īstenot ES mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņu 
mazināšanu —, no šādām iekārtām gūtie ieņēmumi ir jānovirza tieši šo mērķu sasniegšanai. 
ES tehnoloģiju platformas ir veiksmīgs instruments, kas jāatbalsta.

Grozījums Nr. 333
Vittorio Prodi

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

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

(c) ogļu pārveidošana par gāzi ogļu 
spēkstacijās;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) siltumnīcefekta gāzu videi droša 
uztveršana un ģeoloģiskā uzglabāšana, 
īpaši no ogļu spēkstacijām;

Or. el

Pamatojums

Padome 2007. gada pavasara augstākā līmeņa sanāksmē pieprasīja videi drošu oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas izmantošanu.

Grozījums Nr. 335
Karl-Heinz Florenz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pasākumi tīro energonesēju, 
piemēram, ūdeņraža, turpmākai 
pilnveidošanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 336
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) tīro enerģijas avotu, piemēram, 
ūdeņraža, turpmāka pilnveidošana;

Or. nl

Grozījums Nr. 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) pasākumi ES un vismazāk attīstītajās 
valstīs, lai cīnītos pret mežu izciršanu un 
veicinātu apmežošanu un mežu 
atjaunošanu un lai sekmētu mežu 
aizsardzību un koksnes izmantošanu 
būvniecības vai rūpnieciskām vajadzībām 
(koksnes plātnes, papīra masa u. c.) vai kā 
kurināmo, šai nolūkā izveidojot vai 
veicinot mežu koksnes izmantošanas 
vērtību ķēdi, kas atbilstīga plašākiem 
mērķiem — ilgtspējīgai mežu 
apsaimniekošanai un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un 
veicināšanai;

Or. fr
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Pamatojums

Pētījumi liecina, ka mežiem to pašreizējā stāvoklī varētu būt diezgan liela nozīme, mazinot 
enerģijas izmantošanas radītās CO2 emisijas. Eiropadomes 2007. gada marta sanāksmē šo 
faktu ņēma vērā. Meži un koki piesaista un lielā mērā uzglabā CO2, kam tie neļauj nokļūt 
atmosfērā, ja vien tos nededzina. Tāpēc ir jāveicina koksnes vērtību ķēde, kas ietver pilnu 
ciklu — sākot no mežu aizsardzības un kopšanas līdz koksnes izstrādājumu ražošanai. Šai 
nolūkā daļa no izsolēs gūtajiem ieņēmumiem ir jāpiešķir mežrūpniecības nozarei, lai 
nodrošinātu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 338
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs, sevišķi 
aizvien vairāk izmantojot sertifikāciju, un 
dalībvalstu vai reģionu veikti papildu 
pasākumi, ar ko veicina efektīvāku mežu 
un koksnes izmantošanu, lai mazinātu 
globālās sasilšanas ietekmi, tomēr 
neietekmējot citas mežu funkcijas;

Or. fr

Pamatojums

Kvotu izsoles mērķis ir līdzekļu ieguve no piesārņojošām ražošanas nozarēm, piešķirot šos 
līdzekļus pasākumiem, kas paredzēti, lai izstrādātu atjaunojamus enerģijas avotus vai 
uzglabātu oglekli, vai novērstu uzglabātā oglekļa nokļūšanu atmosfērā. Sertifikācijai, ko veic 
atbilstīgi sešiem ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jeb t. s. Helsinku kritērijiem, sevišķi 
sestajam kritērijam, kurš attiecas uz sociālekonomiskiem ieguvumiem, ir jābūt galvenajam 
nosacījumam tropu mežu turpmākai izmantošanai. Eiropas Savienībā 10–20 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijām kompensē mežsaimniecības un mežrūpniecības nozare.
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Grozījums Nr. 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mazāk aizsargātās mājsaimniecībās un 
mājsaimniecībās ar ļoti maziem
ienākumiem, kurām ir grūti norēķināties 
par patērēto enerģiju un kurām enerģijas 
cenas ir iemesls aizvien trūcīgākai iztikai. 
Cita starpā tai jābūt finansiālai palīdzībai 
un pasākumiem, lai uzlabotu mājokļa 
energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Izsolēs gūtie ieņēmumi ir jāizmanto, lai mazinātu enerģijas cenu izraisīto nabadzību.

Grozījums Nr. 340
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(f) lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot mājokļu 
energoefektivitāti un siltumizolāciju vai 
veicinot klimatam saudzīgāku 
transportlīdzekļu izmantošanu, un

Or. en
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Grozījums Nr. 341
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārējos ieņēmumus, kas gūti 2. punktā 
minētajā izsolē, var saņemt uzņēmumi, 
kuri piedalījās šajā izsolē un/vai kuriem 
elektroenerģijas nozarē veiktās izsoles dēļ 
nācās maksāt augstāku maksu par 
elektroenerģiju. Ieņēmumus attiecīgajiem 
uzņēmumiem šādi var piešķirt, vai nu 
samazinot citus nodokļus un/vai sociālās 
apdrošināšanas maksājumus, vai arī 
nodrošinot tehnoloģijas pieejamību.

Or. nl

Pamatojums

Emisijas kvotu izsoles nav paredzētas tam, lai valsts gūtu papildu ieņēmumus, bet gan ir 
veidotas kā efektīvs un uz tirgu orientēts sadales mehānisms. Tāpēc ieņēmumi ir jāpiešķir 
attiecīgajiem uzņēmumiem, tā nodrošinot tiem vajadzīgos līdzekļus ieguldījumiem 
novatoriskās energotaupības tehnoloģijās.

Grozījums Nr. 342
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz 50 % no ieņēmumiem izmanto, lai 
finansētu siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu, novērstu mežu izciršanu 
un degradāciju un pielāgotos klimata 
pārmaiņām valstīs, kas nav iekļautas 
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ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis saskaņā ar valsts atbalsta 
noteikumiem attiecībā uz vides 
aizsardzību nodrošina, ka vismaz 50 % no 
ieņēmumiem, kas gūti 2. punktā minētās 
kvotu izsoles rezultātā, tostarp visus no 
2. punkta b) apakšpunktā minētajām 
izsolēm gūtos ieņēmumus, saņem 
uzņēmumi šo valstu teritorijā, kuri 
piedalījušies izsolēs ar nosacījumu, ka 
ieņēmumi tiks tērēti zemas oglekļa 
emisijas tehnoloģijām, tostarp 
siltumnīcefekta gāzu uztveršanai un 
ģeoloģiskai uzglabāšanai. Ieņēmumus 
nepiešķir elektroenerģijas ražotājiem, 
izņemot gadījumus, kad elektroenerģiju 
ražo saistībā ar rūpniecisku 
siltumenerģijas patēriņu vai kad to ražo 
no atliekvielām, kas veidojas rūpnieciskās 
ražošanas procesā.

Or. en

Pamatojums

Vismaz 50 % no izsolēs gūtajiem ieņēmumiem ir jāsaņem uzņēmumiem, kuri piedalījušies 
izsolē ar nosacījumu, ka tērēs naudu ieguldījumiem SEG emisiju novēršanas tehnoloģijās. 
Saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem dalībvalstis var atbalstīt uzņēmumu ieguldījumus 
vides jomā, taču, lai garantētu uzņēmumiem līdzvērtīgus konkurences apstākļus, dalībvalstīm 
vēlams piešķirt uzņēmumiem, kas piedalījušies izsolē, vienādu daļu no izsoles ieņēmumiem. 
Elektroenerģijas nozares uzņēmumi nesaņems izsolēs gūtos ieņēmumus, jo tie izdevumus var 
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viegli atgūt no patērētājiem.

Grozījums Nr. 344
Riitta Myller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Izsolēs gūtie ieņēmumi ir jānovirza 
jaunattīstības un rūpnieciski attīstītajām 
valstīm pasākumiem, kas paredzēti, lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām un 
samazinātu emisijas. Jāpalīdz 
jaunattīstības un rūpnieciski attīstītajām 
valstīm pieņemt labāko praksi un 
tehnoloģijas, kā arī atjaunojamus 
enerģijas avotus. Būtu ieteicams rast 
risinājumu, lai esošos finansēšanas 
mehānismus varētu izmantot arī tā, ka 
izsolēs gūtie ieņēmumi tiek sadalīti atklāti 
un pārredzami un izlietoti reālai emisiju 
samazināšanai.

Or. fi

Grozījums Nr. 345
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdzekļus šā panta 3. punktā 
minētajiem mērķiem ir līdzsvaroti 
jāpiešķir Eiropas Savienības un 
jaunattīstības valstu vajadzībām.
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Or. en

Pamatojums

Jaunattīstības valstīm nāksies nesamērīgi ciest no klimata pārmaiņām, lai gan lielāko daļu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju līdz šim ir radījušas rūpnieciski attīstītās valstis — vai nu tieši, 
vai arī būdamas jaunattīstības valstīs ražoto preču galapatērētājas. Šo iemeslu dēļ kvotu 
izsolēs gūtos ieņēmumus ir vēlams sadalīt starp jaunattīstības valstīm, jo daudzām no tām 
trūkst līdzekļu riska mazināšanas pasākumu finansēšanai, un ES īstenojamiem projektiem.

Grozījums Nr. 346
Kathy Sinnott

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar šā panta 3. punktu 
neizmantotie ieņēmumi, tostarp visi 
ieņēmumi, kas gūti 2. punkta 
b) apakšpunktā minētās izsoles rezultātā, 
ir jāizmanto:
a) lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
ietekmei un lai finansētu pētniecību un 
izstrādi emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, tostarp līdzdalību 
Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskā 
plāna iniciatīvās;
b) lai izstrādātu atjaunojamus enerģijas 
avotus, tā nodrošinot Kopienas saistību 
izpildi — līdz 2020. gadam panākt, ka 
20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija;
c) lai nodrošinātu Kopienas saistību 
izpildi — līdz 2020. gadam par 20 % 
palielināt energoefektivitāti;
d) lai uztvertu un ģeoloģiski uzglabātu 
siltumnīcefekta gāzes, sevišķi no ogļu 
spēkstacijām;
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e) lai finansētu pētniecību un izstrādi 
energoefektivitātes un ilgtspējīgu tīro 
tehnoloģiju jomā nozarēs, uz kurām 
attiecas šī direktīva;
f) lai veiktu papildu pasākumus, kas ļauj 
novērst mežu izciršanu, veicina ilgtspējīgu 
apmežošanu un mežu apsaimniekošanu 
Eiropā, kā arī lai Kopienā ražotu un 
izmantotu ilgtspējīgu biomasu;
g) lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju;
h) lai rosinātu pāreju uz zema emisijas 
apjoma transportlīdzekļiem, tostarp kravu 
novirzīšanu uz citiem transporta veidiem, 
un lai kompensētu elektroenerģijas 
izmaksu pieaugumu elektrovilcienu 
satiksmei dzelzceļa nozarē, un 
i) lai segtu Kopienas emisiju tirdzniecības 
sistēmas pārvaldības administratīvos 
izdevumus.

Or. en

Pamatojums

Visiem jaunajiem un topošajiem enerģijas avotiem ir jābūt ilgtspējīgiem, un Eiropas 
Parlamentam attiecīgā gadījumā ilgtspējība ir jāveicina.

Grozījums Nr. 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar šā panta 3. punktu 
neizmantotie ieņēmumi, tostarp visi 
ieņēmumi, kas gūti 2. punkta 
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b) apakšpunktā minētās izsoles rezultātā, 
ir jāizmanto:
a) lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
ietekmei un lai finansētu pētniecību un 
izstrādi emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, tostarp līdzdalību 
Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskā 
plāna iniciatīvās;
b) lai izstrādātu atjaunojamus enerģijas 
avotus, tā nodrošinot Kopienas saistību 
izpildi — līdz 2020. gadam panākt, ka 
20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija;
c) lai nodrošinātu Kopienas saistību 
izpildi — līdz 2020. gadam par 20 % 
palielināt energoefektivitāti; 
d) lai uztvertu un ģeoloģiski uzglabātu 
siltumnīcefekta gāzes, sevišķi no ogļu 
spēkstacijām, nodrošinot vajadzīgos 
ieguldījumus transporta un uzglabāšanas 
infrastruktūrā; 
e) lai finansētu pētniecību un izstrādi 
energoefektivitātes un tīro tehnoloģiju 
jomā nozarēs, uz kurām attiecas šī 
direktīva;
f) lai veiktu papildu pasākumus, kas ļauj 
novērst mežu izciršanu, veicina ilgtspējīgu 
apmežošanu un mežu apsaimniekošanu 
Eiropā, kā arī lai Kopienā ražotu un 
izmantotu ilgtspējīgu biomasu;
g) lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju;
h) lai rosinātu pāreju uz zema emisijas 
apjoma transportlīdzekļiem, tostarp kravu 
novirzīšanu uz citiem transporta veidiem, 
un lai kompensētu elektroenerģijas 
izmaksu pieaugumu elektrovilcienu 
satiksmei dzelzceļa nozarē, un
i) lai segtu Kopienas emisiju tirdzniecības 
sistēmas pārvaldības administratīvos 
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izdevumus.

Or. pl

Pamatojums

Nedrīkst noteikt, ka ieņēmumus var izmantot tikai ogļu spēkstacijām; jārisina arī 
infrastruktūru jautājums.

Grozījums Nr. 348
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar šā panta 3. punktu 
neizmantotie ieņēmumi, tostarp visi 
ieņēmumi, kas gūti 2. punkta 
b) apakšpunktā minētās izsoles rezultātā, 
ir jāizmanto:
a) lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
ietekmei un lai finansētu pētniecību un 
izstrādi emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, tostarp līdzdalību 
Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskā 
plāna iniciatīvās;
b) lai izstrādātu atjaunojamus enerģijas 
avotus, tā nodrošinot Kopienas saistību 
izpildi — līdz 2020. gadam panākt, ka 
20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija;
c) lai nodrošinātu Kopienas saistību 
izpildi — līdz 2020. gadam par 20 % 
palielināt energoefektivitāti;
d) lai uztvertu un ģeoloģiski uzglabātu 
siltumnīcefekta gāzes, sevišķi no 
spēkstacijām, arī lai nodrošinātu 
vajadzīgos ieguldījumus transporta un 
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uzglabāšanas infrastruktūrā;
e) lai finansētu pētniecību un izstrādi 
energoefektivitātes un tīro tehnoloģiju 
jomā nozarēs, uz kurām attiecas šī 
direktīva;
f) lai veiktu papildu pasākumus, kas ļauj 
novērst mežu izciršanu, veicina ilgtspējīgu 
apmežošanu un mežu apsaimniekošanu 
Eiropā, kā arī lai Kopienā ražotu un 
izmantotu ilgtspējīgu biomasu;
g) lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju;
h) lai rosinātu pāreju uz zema emisijas 
apjoma transportlīdzekļiem, tostarp kravu 
novirzīšanu uz citiem transporta veidiem, 
un lai kompensētu elektroenerģijas 
izmaksu pieaugumu elektrovilcienu 
satiksmei dzelzceļa nozarē, un
i) lai segtu Kopienas emisiju tirdzniecības 
sistēmas pārvaldības administratīvos 
izdevumus.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst noteikt, ka ieņēmumus var izmantot tikai ogļu spēkstacijām, bet jārisina arī 
infrastruktūras jautājums.

Grozījums Nr. 349
Jan Mulder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ieņēmumi, ko izmanto atbilstīgi šā 
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panta 3.a punktam, ir jāpiešķir projektiem 
dažādās nozarēs, ņemot vērā šo atšķirīgo 
nozaru attiecīgo ieguldījumu, veidojot 
konkrēto līdzekļu uzkrājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzlabot pārredzamību, lai varētu izvērtēt atbilstību 10. panta 3.a punktā minētajam 
pienākumam un lai nodrošinātu Eiropas Savienības pasākumu kopuma efektīvu sadalījumu.

Grozījums Nr. 351
Marie-Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vismaz 30 % no šā panta 3. punktā 
minētajiem ieņēmumiem dalībvalstis 
piešķir 3. punkta a), d) un e) apakšpunktā 
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minētajiem politikas mērķiem un 
pasākumiem. Šo punktu piemēro tikai tām 
dalībvalstīm, kuras noteikušas stingrāku 
mērķi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumam 2020. gadā 
salīdzinājumā ar 2005. gada emisiju 
apjomu.

Or. en

Pamatojums

Lai noslēgtu vispārēju nolīgumu par klimata pārmaiņām, ir ļoti svarīgi finansēt riska 
mazināšanas pasākumus valstīs, kas nav minētas ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām I pielikumā. ES un citām ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 
I pielikumā minētajām valstīm ir jāuzņemas atbildība par to, ka šo valstu vēsturiskās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir nodarījušas kaitējumu jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 352
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pirms Komisija ierosina šādu pasākumu, 
tā apspriežas ar visām attiecīgajām 
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ieinteresētajām personām. Izsoles rīko un 
vada tā, lai:

a) izsoles mērķis būtu piešķirt kvotas 
operatoriem un/vai tirgus starpniekiem 
par cenu, ko nosaka tirgus, nevis lai gūtu 
maksimālus ieņēmumus vai sasniegtu jau 
iepriekš noteiktu cenu;
b) tirgū pastāvīgi saglabātu pietiekamu 
likviditāti, jo īpaši domājot par
2013. gadu. Tādēļ procesam ir jābūt 
paredzamam, kas jo sevišķi attiecas uz 
izsoļu grafiku un secību, kā arī pieejamo 
kvotu apjomiem;
c) izsolēs varētu piedalīties ikviens 
Kopienas emisiju tirdzniecības sistēmā 
aktīva konta turētājs, kurš spēj sniegt 
finansiālu apliecinājumu tam, ka 
piedāvātā cena tiks samaksāta;
d) operatoriem (jo īpaši visiem mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, kas 
iesaistījušies Kopienas sistēmā) 
nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu pieeju 
un pilnīgu līdzdalību;
e) līdzdalība operatoriem neradītu 
pārmērīgu finansiālo slogu;
f) visiem dalībniekiem vienlaicīgi būtu 
pieejama viena un tā pati informācija un
g) dalībnieki neslēgtu slepenas vienošanās 
vai kā citādi neradītu šķēršļus izsoles 
norisei. 

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

Or. en

Pamatojums

Izsolēm ir jāatbilst pārredzamības, atklātības un vienkāršības pamatprincipiem. Lai 
nodrošinātu, ka tirgū ir iespējami mazāk manipulāciju, ir svarīgi garantēt, ka savu cenu var 
piedāvāt daudzi, tostarp ar elektroenerģijas ražošanu tieši nesaistītas fiziskas personas, 
organizācijas un uzņēmumi.
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Grozījums Nr. 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim
Komisija saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 23. panta 
3. punktā, pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas. 
Izsoles sistēmu nosaka tā, lai pastāvīgi 
nodrošinātu likvīdu un pārredzamu tirgu.
Lai šos mērķus varētu sasniegt, 
iepriekšminētās regulas pamatā ir jābūt 
šādiem principiem:

– piekļuve izsolei ar minimālām izmaksām 
jebkurai ieinteresētai personai, kura 
iesniedz pierādījumu par maksātspēju un 
kurai kvotu reģistrā ir atvērts konts;
– regulā nosaka grafiku izsolei 
nodotajiem apjomiem atbilstīgi kvotu 
atmaksas termiņiem un uzņēmumu 
naudas plūsmas ierobežojumiem; 
grafikam jāizslēdz iespēja veikt tikai vienu 
izsoli visā attiecīgajā periodā.

Or. fr

Pamatojums

Topošās komitoloģijas regulas pamatā ir jābūt mērķiem un principiem, kas formulēti precīzāk 
par šajā priekšlikumā izklāstītajiem, jo ar regulu izveidotajai sistēmai būs izšķiroša ietekme 
uz tirgus darbību. Jānodrošina, lai regula tiktu pieņemta ne vēlāk kā 2009. gada 
31. decembrī. Ja to prasa attiecīgās ieinteresētās personas, arī minēto sarakstu ir jāļauj 
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papildināt līdz pat 2009. gada jūnijā noteiktajam beigu termiņam. Galīgo sarakstu reizi trijos 
gados nebūtu vēlams pārskatīt, jo tas radītu juridisko nenoteiktību, kas nav pieņemama.

Grozījums Nr. 354
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2009. gada 31. decembrim
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas. 
Ņemot vērā IIb pielikumā noteiktos 
principus, izsoles rīko tā, lai operatoriem 
(jo īpaši visiem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas iesaistījušies Kopienas 
sistēmā) nodrošinātu pilnīgu pieeju 
emisijas tiesībām un lai novērstu 
spekulācijas. Regula nodrošinās 
vienmērīgi sadalītu izsoles sistēmas 
ietekmi uz jaunajām ES dalībvalstīm, cita 
starpā arī atbilstoši tam, cik spēcīga ir 
attiecīgās dalībvalsts ekonomika, to 
nosakot pēc iekšzemes kopprodukta, nevis 
tikai pēc konkrētās valsts CO2 emisiju 
apjoma. Eiropas Parlaments un Padome 
par šo risinājumu vienojas saskaņā ar 
koplēmuma procedūru.

Or. en

Pamatojums

Noteikums par proporcionālu ietekmes sadalījumu saistībā ar ES regulu īstenošanu ir viens 
no pašreizējās Eiropas Savienības struktūras darbības pamatprincipiem.
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Grozījums Nr. 355
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
pieņem regulu par izsoles grafiku, 
administrēšanu un citiem aspektiem, lai 
nodrošinātu, ka izsoles norit atklāti, 
pārredzami, saskaņoti un bez 
diskriminācijas. Izsoles rīko tā, lai 
„sākotnējais tirgus” būtu pieejams tikai 
tām iekārtām, uz kurām attiecas Kopienas 
sistēma, un lai tām piešķirto kvotu 
daudzums nepārsniegtu šo iekārtu 
ražošanas jaudu, un šai nolūkā garantē, 
ka operatoriem (jo īpaši visiem mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, kas 
iesaistījušies Kopienas sistēmā) ir pilnīga 
pieeja un ka citi dalībnieki nerada šķēršļus 
izsoles norisei. Turklāt ir jāievieš tirgus 
līdzeklis, lai novērstu spēcīgas kvotu cenu 
svārstības un nodrošinātu ilgtspējīgu 
makroekonomikas vidi.
Minēto pasākumu pieņem saskaņā ar 
Līguma 251. pantā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ierosināts, lai garantētu, ka kvotas ir pieejamas emitentiem visā ES, arī 
trūcīgākās dalībvalstīs. Turklāt ir jānodrošina aizsardzība pret galveno finanšu starpnieku 
spekulācijām. Pēc 2012. gada gaidāmās CO2 kvotu cenu milzīgās svārstības ir jācenšas 
novērst ar tirgus mehānismu, negraujot oglekļa tirgus integritāti un nemazinot tā elastīgumu.
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Grozījums Nr. 356
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
pieņem regulu par izsoles grafiku, 
administrēšanu un citiem aspektiem, lai 
nodrošinātu, ka izsoles norit atklāti, 
pārredzami un bez diskriminācijas. Izsoles 
rīko tā, lai „sākotnējais tirgus” būtu 
pieejams tikai tām iekārtām, uz kurām 
attiecas Kopienas sistēma, un lai tām 
piešķirto kvotu daudzums nepārsniegtu šo 
iekārtu ražošanas jaudu, un šai nolūkā 
garantē, ka operatoriem (jo īpaši visiem 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas 
iesaistījušies Kopienas sistēmā) ir pilnīga 
pieeja un ka citi dalībnieki nerada šķēršļus 
izsoles norisei.

Turklāt ir jāievieš tirgus līdzeklis, lai 
novērstu spēcīgas kvotu cenu svārstības 
un nodrošinātu ilgtspējīgu 
makroekonomikas vidi.

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

Minēto pasākumu pieņem saskaņā ar 
Līguma 251. pantā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ierosināts, lai garantētu, ka kvotas ir pieejamas emitentiem visā ES, arī 
trūcīgākās dalībvalstīs. Turklāt ir jānodrošina aizsardzība pret galveno finanšu starpnieku 
spekulācijām. Pēc 2012. gada gaidāmās CO2 kvotu cenu milzīgās svārstības ir jācenšas 
novērst ar tirgus mehānismu, negraujot oglekļa tirgus integritāti un nemazinot tā elastīgumu.
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Grozījums Nr. 357
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2009. gada 31. decembrim
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas. 
Izsoles rīko tā, lai operatoriem (jo īpaši 
visiem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas iesaistījušies Kopienas 
sistēmā) nodrošinātu pilnīgu pieeju un lai 
citi dalībnieki neradītu šķēršļus izsoles 
norisei. Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Kvotas, kas paredzētas 2013. gadam, ir jāsāk izsolīt 2010./2011. gadā, lai operatori tās 
varētu iegādāties pirms III posma sākuma. Tāpēc ir jānosaka, ka regula par izsoles 
noteikumiem Komisijai ir jāpieņem 2009. gadā.

Grozījums Nr. 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2010. gada 31. decembrim
Komisija pieņem regulu par izsoles 

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nozares uzņēmumiem garantētu atbilstošu pārliecību, izsoles noteikumi ir jādara zināmi 
iespējami drīz, tāpēc ir jānosaka agrāks datums.

Grozījums Nr. 359
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2010. gada 31. decembrim 
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas. 
Izsoles rīko vienoti visā Eiropā tā, lai 
operatoriem (jo īpaši visiem mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, kas iesaistījušies 
Kopienas sistēmā) nodrošinātu pilnīgu 
pieeju un lai citi dalībnieki neradītu 
šķēršļus izsoles norisei. Izsoļu datumus un 
visās ES dalībvalstīs rīkojamo izsoļu 
skaitu Eiropas mērogā saskaņo ar regulu, 
kas jāpieņem, lai nodrošinātu darījumu 
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procedūru. rentabilitāti, precīzas norādes par cenu un 
diskriminācijas aizliegumu, un izsoles 
rīko regulāri vai arī nodrošina pastāvīgu 
tirdzniecību Eiropas elektroenerģijas 
biržās. Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Die Versteigerungsmodalitäten bilden für die ersteigernden Marktteilnehmer eine der 
wichtigsten Komponenten der zukünftigen Ausgestaltung. Es sind angesichts des gewaltigen 
jährlichen Zertifikats- und Marktvolumens einfache und transparente Abläufe, 
Diskriminierungsfreiheit, eine Eindeutigkeit des Preissignals, Transaktionskosteneffizienz und 
somit ein etabliertes, festgeschriebenes und allgemein akzeptiertes Vertragswerk für die 
Abwicklung der Versteigerung nötig.

Die Versteigerungen sollten in regelmäßigen Abständen mit immer gleichen Mengen über die 
gesamte Handelsperiode verteilt durchgeführt werden.

Grozījums Nr. 360
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Pirmajā tirdzniecības posmā gūtā pieredze liecina, ka atļauju cena var būtiski mainīties, 
radot nenoteiktības sajūtu tām personām, kas apsver iespēju ieguldīt atjaunojamās enerģijas 
projektos, tādējādi mazinot šo ieguldījumu pievilcību. Jaunajā sistēmā ir jāiekļauj pasākumi 
spekulāciju mazināšanai, piemēram, darījumu nodeva, ko varētu atsevišķi piemērot tiem 
uzņēmumiem, kuriem parasti atļaujas pieder īsu laiku.

Grozījums Nr. 361
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Rezervē līdz 2015. gada 31. decembrim 
iekļauj 60 miljonus kvotu, kas Komisijai 
jāpārdod izsolē, lai par garantētu cenu —
EUR 25 par tonnu uzglabāta vai novērsta 
CO2 — nodrošinātu finansējumu jaunām 
iekārtām, ar kurām pirms šī datuma ir 
sākta oglekļa dioksīda emisiju rūpnieciska 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana vai 
CO2 emisiju samazināšana 
elektroenerģijas ieguves procesā (vidējais 
CO2 emisiju apjoms attiecībā pret GWh 
saražotās elektroenerģijas), šai nolūkā 
izmantojot jaunas atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas, piemēram, koncentrētu 
saules enerģiju, lielos vai atklātā jūrā 
izvietotos vēja ģeneratoru parkos iegūtu 
vēja enerģiju vai viļņu kustības enerģiju. 
Šo iespēju attiecina uz tehnoloģijām, kas 
iepriekš nav rūpnieciski izmantotas, un uz 
iekārtām ES teritorijā vai trešās valstīs, 
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kuras ratificējušas topošo starptautisko 
nolīgumu, ja vien ir spēkā nolīgums par 
intelektuālo tiesību kopīgu izmantošanu 
attiecībā uz konkrēto tehnoloģiju. Ja 
Kopienas sistēmā noteiktā cena pārsniedz 
EUR 35, garantēto cenu samazina, lai 
noteiktu maksimālo apjomu vienotai 
atlīdzībai, ko veido Kopienas sistēmas 
kvota un garantētā cena EUR 60 par 
tonnu uzglabāta vai novērsta CO2.

Or. en

Pamatojums

Papildinot referenta ierosināto grozījumu Nr. 22, jaunas atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas, kas nav rūpnieciski testētas, ir iekļautas papildfinansējuma mehānismā. 
Atbalstot plaša mēroga jauninājumus atjaunojamo enerģiju jomā, pastāv reāla iespēja ieviest 
tehnoloģijas, kas dos nozīmīgu ieguldījumu mērķu sasniegšanā gan ES, gan starptautiskā 
līmenī. Atlīdzības maksimālais apjoms jānosaka atkarībā no ETS oglekļa cenas.

Grozījums Nr. 362
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstu valdības, kā arī Komisijas 
nozīmēta iestāde var pirkt un pārdot
kvotas tirgū, lai līdz minimumam 
samazinātu oglekļa cenas svārstības.

Or. en

Pamatojums

Oglekļa cena var palielināties vai samazināties, bet pārak lielas svārstības kaitētu tirgus 
darbībai. Būtu vēlams samazināt svārstības līdz minimumam. To varētu uzņemties valdības 
vai, piemēram, ECB.
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