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Grozījums Nr. 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

 Nav skaidrs, vai minētās iekārtas nozīmē atsevišķas iekārtas vai iekārtu grupu. Tāpat nav 
skaidrs, vai piemēro korekcijas koeficientu un kādam mērķim to dara. Lai pienācīgi novērstu 
oglekļa emisiju pārvirzes risku, tas kvotu daudzums, kas aprēķināts, piemērojot kritērijus, 
jāpiešķir pilnā apmērā.. To paredz 10.a panta 1. un 7. punkts, tāpēc 10.a panta 4. un 
5. punkts nav būtisks.

Grozījums Nr. 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 

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

tikai no 2013. gada, 2013. gadā nav lielāks 
par šo iekārtu apstiprināto vidējo tiešo 
gada emisiju kopapjomu laikposmā no 
2005. līdz 2007. gadam.

Iekārtas nozarēs vai apakšnozarēs, par 
kurām atzīts, ka tajās pastāv oglekļa 
pārvirzes risks, ko rada netiešā CO2
izmaksu pārnešana uz elektroenerģijas 
cenām, papildus kvotām par tiešajām 
emisijām atbilstīgi 8. un 9. punktam un 
10.b pantam saņem arī kvotas par 
netiešajām emisijām.
Nozarēs un apakšnozarēs, uz kurām 
neattiecas šī panta 8. un 9. punkta 
noteikumi un 10.b pants, katru nākamo 
gadu šīm iekārtām piešķirto kvotu 
kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.
Maksimālais kvotu apjoms, ko piešķir 
CO2 izmaksu iekļaušanai elektroenerģijas 
cenā nozarēm vai apakšnozarēm, kurās 
pastāv oglekļa pārvirzes risks, kuras 
saņem kvotas netiešām emisijām atbilstīgi 
8. un 9. punktam un 10.b pantam, balstās 
uz šo iekārtu elektroenerģijas patēriņa 
vidējo apstiprināto daudzumu gadā laika 
posmā no 2005. līdz 2007. gadam.

Or. en

Pamatojums

Tiešo emisiju kvotu ierobežojumiem nevajadzētu ietekmēt pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
tās nozares vai apakšnozares, kuras ir pakļautas oglekļa pārvirzes riskam tādēļ, ka CO2
izmaksas netiešā veidā tiek pārnestas uz elektroenerģijas cenām.  Šajā punktā minēto 
samazinājuma koeficientu piemēro tikai tām nozarēm, kuras nav atzītas par tādām, kurās 
pastāv oglekļa pārvirzes risks. Ir nepieciešama noteikta sistēma, lai paredzētu standartus 
bezmaksas kvotu piešķiršanai, lai kompensētu CO2 izmaksu iekļaušanu tādas elektroenerģijas 
cenā, ko izmanto energoietilpīgā rūpniecībā, kurā ir nopietns oglekļa pārvirzes risks.
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Grozījums Nr. 474
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Neskarot 8. punktu, maksimālais kvotu 
apjoms, ko izmanto, aprēķinot piešķiramās 
kvotas iekārtām, kas Kopienas sistēmā 
iesaistītas tikai no 2013. gada, 2013. gadā 
nav lielāks par šo iekārtu apstiprināto 
emisiju kopapjomu laikposmā no 
2005. līdz 2007. gadam. Katru nākamo 
gadu šīm iekārtām piešķirto kvotu 
kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījumu 10.a panta 8. punktam.

Grozījums Nr. 475
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Neskarot 8. punktu, maksimālais kvotu 
apjoms, ko izmanto, aprēķinot piešķiramās 
kvotas iekārtām, kas Kopienas sistēmā 
iesaistītas tikai no 2013. gada, 2013. gadā 
nav lielāks par šo iekārtu apstiprināto 
emisiju kopapjomu laikposmā no 
2005. līdz 2007. gadam. Katru nākamo 
gadu šīm iekārtām piešķirto kvotu 
kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
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lineāro koeficientu. lineāro koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Oglekļa emisiju pārvirzes risks rodas tad, ja ražotāji gan ES, gan ārpus tās nav pakļauti 
vienādiem oglekļa emisiju ierobežojumiem. Ja nav noslēgts atbilstīgs starptautisks nolīgums, 
energoietilpīgām nozarēm, kas ir pakļautas oglekļa emisiju pārvirzes riskam, būtu jāsaņem 
nepieciešamais bezmaksas kvotu daudzums, lai novērstu jebkādu emisiju pārvietošanu uz 
valstīm, kuras savai vietējai ražošanai nepiemēro salīdzināmus emisiju ierobežojumus.

Grozījums Nr. 476
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Kopējais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā ir tāds pats kā 
vidējais šīm iekārtām apstiprinātais 
emisiju kopapjoms laikposmā no 
2005. līdz 2007. gadam. Katru nākamo 
gadu šīm iekārtām piešķirto kvotu 
kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina izmantot augšupēju sistēmu, lai aprēķinātu, cik daudz bezmaksas kvotu 
piešķirt katrai iekārtai: nosakot standartu, skatoties, kā tās summējas pēc piešķiršanas 
iekārtām, un pārrēķinot tās, ja tās pārsniedz vispārējo pieļaujamo daudzumu. Lai paātrinātu 
šo procesu un katrai nozarei nodrošinātu lielāku paredzamību, priekšroka jādod lejupējai 
sistēmai. Komisijai vispirms vajadzētu vispārējo pieļaujamo daudzumu sadalīt starp nozarēm, 
pamatojoties uz pārbaudītām emisijām, un tikai tad izstrādāt nozares standartus, lai noteiktu, 
cik daudz kvotu piešķirt katrai nozarei. 
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Grozījums Nr. 477
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 

Or. pl

Pamatojums

Tautsaimniecībām, kas balstās uz fosilā kurināmā izmantošanu, ieviešot šos noteikumus, īpaši 
tad, ja netiks piešķirtas bezmaksas kvotas elektroenerģijas ražotājiem un nebūs paredzēts 
kvotu skaita lineārs samazinājums, strauji palielināsies elektroenerģijas cena un ievērojami 
pieaugs ekonomiskās izmaksas kopumā, kas savukārt izraisīs cenu kāpumu patērētājiem.

Grozījums Nr. 478
Antonio De Blasio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 

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

2010. gada. Katru nākamo gadu šīm 
iekārtām piešķirto kvotu kopapjomu koriģē 
ar 9. pantā minēto lineāro koeficientu.

Or. hu

Grozījums Nr. 479
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 480
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, kas 
Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu, lai iekļautos 
daudzumā, kas noteikts saskaņā ar 1. līdz 
3. punktu, nemainot kopējo kvotu apjomu, 
kas piešķirt saskaņā ar 9. pantu.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 482
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ievērojot šī panta noteikumus par 
bezmaksas kvotu piešķiršanu, 4. un 
5. punktā minēto kvotu daudzumu sadala 
starp nozarēm, pamatojoties uz to 
apstiprināto emisiju daļu laika posmā no 
2005. līdz 2007. gadam. Katra iekārta 
nozarē var saņemt kvotas no tā 
daudzuma, kas piešķirts šai nozarei 
saskaņā ar pasākumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi 1. punktam.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina izmantot augšupēju sistēmu, lai aprēķinātu, cik daudz bezmaksas kvotu 
piešķirt katrai iekārtai: nosakot standartu, skatoties, kā tās summējas pēc piešķiršanas 
iekārtām, un pārrēķinot tās, ja tās pārsniedz vispārējo pieļaujamo daudzumu. Lai paātrinātu 
šo procesu un katrai nozarei nodrošinātu lielāku paredzamību, priekšroka jādod lejupējai 
sistēmai. Komisijai vispirms vajadzētu vispārējo pieļaujamo daudzumu sadalīt starp nozarēm, 
pamatojoties uz pārbaudītām emisijām, un tikai tad izstrādāt nozares standartus, lai noteiktu, 
cik daudz kvotu piešķirt katrai nozarei.
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Grozījums Nr. 483
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2013.–2020. gada periodā 2 % no 
Kopienas kvotu apjoma (kas noteikts 
saskaņā ar 9. un 9.a pantu) rezervē jaunām 
iekārtām; šis ir maksimālais apjoms, ko var 
piešķirt jaunām iekārtām saskaņā ar 
noteikumiem, kuri pieņemti atbilstīgi šā 
panta 1. punktam.

Or. en

Pamatojums

Pieci procenti kvotu no jauno iekārtu rezerves ir ļoti liels daudzums, kas samazinās 
bezmaksas piešķiršanai pieejamo kvotu skaitu.

Grozījums Nr. 484
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visām investīcijām, ko finansē no šīs 
rezerves, jābūt pievienotam priekšlikuma 
neatkarīgam tehniskam un finansiālam 
novērtējumam, kurā skaidri norādīts, ka 
jaunās ražotnes saražotā produkcija būs 
saistīta ar par 70 % zemāku CO2 emisiju 
līmeni nekā citi šīs pašas produkcijas 
ražošanas veidi. Vajadzīgs arī neatkarīgs 
tehniskais novērtējums pēc jaunās 
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iekārtas nodošanas ekspluatācijā, lai
apstiprinātu, ka jaunā ražotne emitē 
vismaz par 50 % mazāk CO2 uz vienu 
ražošanas vienību nekā cita veida 
ražotnes ES. Ja neatkarīgajā 
novērtējumā, ko veic pēc iekārtas 
nodošanas ekspluatācijā, tas netiek 
apstiprināts, tiks uzskatīts, ka iekārta 
neatbilst prasībām un uz to attieksies 
16. panta 3. punkts.

Or. en

Pamatojums

Bezmaksas kvotu piešķiršanai jaunām iekārtām ir jābūt virzītai uz vismazāko CO2 emisiju 
līmeni uz saražoto vienību. Princips par CO2 emisiju līmeni uz vienu saražoti vienību stimulē 
investēt visefektīvākajos ražošanas veidos ar viszemāko CO2 emisiju līmeni uz saražoto 
vienību. Pirms un pēc darbības uzsākšanas visām jaunajām ražotnēm būs jāspēj pierādīt, ka 
tās atbilst šai prasībai.

Grozījums Nr. 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Ražošanas procesos iegūtais gāzu atlikums ir jāizmanto, tiklīdz tas saražots. Šādu gāzu 
izmantošana palīdz ekonomēt resursus un samazināt CO2 emisijas. Uz šādi ražotu 
elektroenerģiju nedrīkst attiecināt izsolīšanu.
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Grozījums Nr. 486
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Tautsaimniecībām, kas balstās uz fosilā kurināmā izmantošanu, ieviešot šos noteikumus, īpaši 
tad, ja netiks piešķirtas bezmaksas kvotas elektroenerģijas ražotājiem un nebūs paredzēts 
kvotu skaita lineārs samazinājums, strauji palielināsies elektroenerģijas cena un ievērojami 
pieaugs ekonomiskās izmaksas kopumā, kas savukārt izraisīs cenu kāpumu patērētājiem.

Grozījums Nr. 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
publicē visā Kopienā piemērojamus 
pilnībā saskaņotus noteikumus par 
jaunienācēju rezerves piešķiršanu, kura 
izveidota un pieņemta saskaņā ar 
[23. panta 3. punktā] minēto regulatīvās 
kontroles procedūru.
Nozarēs un apakšnozarēs, uz kurām 
neattiecas šī panta 8. un 9. punkta 
noteikumi un 10.b pants, katru nākamo 
gadu šīm iekārtām piešķirto kvotu 
kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.
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Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz skaidri noteikti Kopienas noteikumi par jaunienācēju rezerves piešķiršanu, un 
jebkādi noteikumi, kas attiecas uz rezerves piešķiršanu, ir jāpiemēro, ievērojot noteikumus, 
kuri attiecas uz jau esošajām iekārtām.

Grozījums Nr. 488
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 489
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Līdzīgi tam, kā tas ierosināts citās nozarēs, arī enerģētikas nozarē izsoles jāievieš 
pakāpeniski, sākumā, 2013. gadā, piešķirot bezmaksas kvotas 80 % apjomā un jau līdz 
2020. gadam sasniedzot 100 % izsolē piedāvātā apjoma. Galvenais iemesls šādas sistēmas 
ieviešanai ir tas, ka ES enerģijas tirgus nav pilnībā vienots. Pašreizējie izolētie tirgi kavēs 
jaudas nodošanu, kas nepieciešama, lai neitralizētu sekas, kuras izraisīs kvotu 100 % 
izsolīšanas ieviešana enerģijas ražošanas nozarē. Pakāpeniska izsolīšana ļaus uzlabot 
energoefektivitāti un pielāgot elektroenerģijas ražošanu augstākām prasībām, kuras noteiktas 
jaunajā IPPC direktīvā.

Grozījums Nr. 490
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 491
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Piešķir bezmaksas kvotas 25 % apmērā no 
emisiju kvotām saistībā ar jelkādu 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās. 
Kvotu piešķiršana ir balstīta uz degvielas 
patēriņa un labāko pieejamo metožu 
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standartiem.

Or. en

Pamatojums

Bezmaksas kvotas nekādā gadījumā nedrīkst radīt nopietnu barjeru investīcijām un to dēļ 
nedrīkst upurēt vērtīgu CO2 emisiju samazināšanas potenciālu, ko piedāvā jaunas 
elektrostacijas ar palielinātu energoefektivitāti. Grozījuma mērķis ir samazināt slogu uz 
operatoriem un saglabāt stimulu pakāpeniski slēgt vecās elektrostacijas.

Grozījums Nr. 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo saistībā ar 
rūpniecisku siltumenerģijas patēriņu vai 
kad to ražo no atliekvielām, kas radušās 
rūpnieciskās ražošanas procesā, ar 
nosacījumu, ka šādā veidā iegūtu 
elektroenerģiju iekārtu operators patērē 
savām vajadzībām; šādas kvotas piešķir 
saskaņā ar tādiem pašiem principiem, 
kādus piemēro 1. pielikumā minētajai 
rūpnieciskajai darbībai.
Tomēr, ja dūmgāzi, kas radusies 
ražošanas procesa rezultātā, izmanto par 
degvielu, operatoram, kurš ekspluatē 
iekārtu, kura rada dūmgāzi, visas kvotas 
piešķir bez maksas, pamatojoties uz 
tādiem pašiem piešķiršanas principiem, 
kurus piemēro šai iekārtai.

Or. en



AM\734873LV.doc 17/84 PE409.657v01-00

LV

Pamatojums

Saistībā ar rūpnieciskiem procesiem ražota elektroenerģija un siltumenerģija un no 
atlikumiem ražota elektroenerģija ir vidi saudzējoši energoapgādes risinājumi šādiem 
rūpnieciskiem procesiem. CO2, kas rodas no dūmgāzu izmantošanas, ir nedalāmi saistīta ar 
iekārtām, kuras šīs gāzes ražo, un tādējādi tā ir jāpiedēvē ražojošajām iekārtām. Tas ir 
saskaņā ar COM(2003)830 92. punktu. Tas arī atvieglo standartu noteikšanu, kuru 
piemērošana samazina oglekļa izmantošanu un līdz ar to dūmgāzu radīšanu. Turpretī 
izsolīšana radītu šīm iekārtām nepamatotu slogu un kavētu dūmgāzu efektīvu izmantošanu.

Grozījums Nr. 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo, izmantojot 
rūpnieciskās ražošanas procesā radušās 
dūmgāzes.
Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesa rezultātā, izmanto par degvielu, 
operatoram, kurš ekspluatē iekārtu, kura 
rada dūmgāzi, kvotas piešķir, 
pamatojoties uz tādiem pašiem 
piešķiršanas principiem, kurus piemēro 
šai iekārtai.

Or. en

Pamatojums

Dūmgāzes, kas rodas ražošanas procesā, ir jāizmanto nekavējoties. Lai nodrošinātu šī 
procesa iespējami lielu efektivitāti, dūmgāzu izmantošanā jāļauj rīkoties maksimāli elastīgi. 
Ražošanas procesā radušos dūmgāzu izmantošana elektroenerģijas ieguvei palīdz taupīt 
resursus un samazināt CO2 emisiju. Elektroenerģiju, kas ražota, ņemot vērā šādus īpašus 
apstākļus, nevajadzētu piedāvāt izsolē.
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Grozījums Nr. 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo, izmantojot 
rūpnieciskās ražošanas procesā radušās 
dūmgāzes. 
Ja dūmgāzi, kas rodas ražošanas procesā, 
izmanto kā kurināmo, šo dūmgāzi radošās 
iekārtas operatoram kvotas piešķir 
saskaņā ar tiem pašiem principiem, kurus 
piemēro minētajai iekārtai.

Or. pl

Pamatojums

Ražošanas procesos iegūtais gāzu atlikums ir jāizmanto, tiklīdz tas saražots. Šādu gāzu 
izmantošana palīdz ekonomēt resursus un samazināt CO2 emisijas. Uz šādi ražotu 
elektroenerģiju nevajadzētu attiecināt izsolīšanu.

Grozījums Nr. 495
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo saistībā ar 
rūpniecisku siltumenerģijas patēriņu vai 
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kad to ražo no atliekvielām, kas radušās 
rūpnieciskās ražošanas procesā; šādas 
kvotas piešķir saskaņā ar tiem pašiem 
principiem, kurus piemēro 1. pielikumā 
minētajai rūpnieciskajai darbībai.

Or. en

Pamatojums

Gan vides, gan ekonomisku apsvērumu dēļ rūpniecības ir devusi ieguldījumu siltuma un 
elektroenerģijas koģenerācijā un energoapgādē, uz vietas izmantojot rūpnieciskos atlikumus. 
Šī darbība pēc tam tika veicināta kā risinājums attiecībā uz neliberalizētiem enerģijas 
tirgiem, un to veicina arī Koģenerācijas direktīva. Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu visiem 
elektroenerģijas veidiem jāpiemēro vienādi kvotu piešķiršanas principi. Siltums un 
elektroenerģija, kas saražoti rūpnieciskiem procesiem, ir paredzēta, lai apmierinātu šo 
rūpniecisko procesu pieprasījumu vai rastu risinājumus ar vidi saistītiem jautājumiem. Tāpēc 
tai ir nepieciešama atšķirīga pieeja nekā parastajai elektroenerģijas un siltuma ražošanai.

Grozījums Nr. 496
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, izņemot gadījumus, kad 
elektroenerģiju ražo pašu patēriņam, 
izmantojot augsti efektīvu koģenerāciju, 
kā tas noteikts Direktīvā 2004/8/EK, vai 
kad to iegūst no dūmgāzēm ražošanas 
procesā; šādas kvotas piešķir saskaņā ar 
tiem pašiem šī panta 7. un 8. punktā 
minētajiem īstenošanas pasākumiem, 
kurus piemēro galvenajam ražošanas 
procesam.

Or. en
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Pamatojums

Pēdējos gados rūpniecība ir veikusi ieguldījumus augsti efektīvā elektroenerģijas un siltuma 
ražošanā, kā arī elektroenerģijas ražošanā uz vietas, izmantojot ražošanas procesa atlikumus. 
Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu visiem elektroenerģijas veidiem jāpiemēro vienādi kvotu 
piešķiršanas principi, jo tiek pieņemts, ka ir viens elektroenerģijas tirgus. Tas ir nepareizs 
priekšstats. Elektroenerģija un siltums, ko saražo rūpnieciskās ražošanas procesos, ir 
paredzēti šo procesu vajadzībām. Rūpnieciskajai enerģijas ražošanai kvotas jāpiešķir saskaņā 
ar noteikumiem, ko piemēro šai nozarei, jo tie ir šīs nozares būtiska daļa.

Grozījums Nr. 497
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, ja vien tā nenotiek 
termoelektrocentrālēs, lai apmierinātu 
attiecīgās valsts pašu vajadzības.

Or. de

Grozījums Nr. 498
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās, ja vien tā nenotiek 
termoelektrocentrālēs, lai apmierinātu 
attiecīgās valsts pašu vajadzības.
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Or. de

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācija ir visekonomiskākais elektroenerģijas un siltuma 
vienlaicīgas ražošanas veids, izmantojot primāros enerģijas avotus. Šādu ražošanu īpaši 
veicina daudzas dalībvalstis. Lai novērstu papildu slogu termoelektrocentrālēm un 
nodrošinātu stimulu jaunām šāda veida spēkstacijām, pilnīga izsole elektroenerģijas nozarē 
arī turpmāk jāattiecina tikai uz tām spēkstacijām, kuras ražo vienīgi elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 499
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā 
Komisija publicē saskaņotos noteikumus 
par kvotu piešķiršanu jaunām iekārtām, 
un tām iekārtām, kuras atbilst 
noteikumiem par esošas rūpnieciskas 
iekārtas optimizāciju – apvienošanu, 
slēgšanu, kvotu nodošanu ES teritorijā –, 
kuri izstrādāti un pieņemti saskaņā ar 
23. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi par kvotu piešķiršanu jaunām iekārtām, noteikumi par iekārtu slēgšanu un slēgto 
iekārtu kvotu nodošanu jaunām iekārtām ES teritorijā, kā arī noteikumi par apvienošanu ir 
jāpieņem Kopienas līmenī kopā ar noteikumiem, kuri reglamentē bezmaksas kvotu piešķiršanu 
jau esošām iekārtām.
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Grozījums Nr. 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Līdz pat 500 miljoniem kvotu no jauno 
iekārtu rezerves ir jāpiešķir liela mēroga 
komerciāliem demonstrācijas projektiem, 
kuri uzņemas oglekļa dioksīda uztveršanu 
un ģeoloģisko uzglabāšanu ES teritorijā 
vai jaunattīstības valstīs un valstīs ar 
pārejas ekonomiku ārpus ES, kuras ir 
ratificējušas paredzēto starptautisko 
nolīgumu.
Kvotas piešķir projektiem, kas finansiāli 
rentablā veidā un ģeogrāfiski saskaņotās 
vietās ES nodrošina oglekļa uztveršanas 
un uzglabāšanas tehnoloģiju attīstību, 
izmantojot daudzveidīgas ģeoloģiskās 
uzglabāšanas vietas.  To piešķiršana ir 
atkarīga no apstiprinātas izvairīšanās no 
CO2 emisijām, izmantojot ģeoloģisko 
uzglabāšanu.
Komisija ierosina struktūru un 
procedūras, ar kuru palīdzību atlasa 
projektus un piešķirt tiem kvotas. Tai ir 
jācenšas panākt, lai pirms 2009. gada 
novembrī paredzētās UNFCCC pušu 
konferences sanāksmes ir iespējams 
demonstrēt pārliecinošu progresu 
attiecībā uz līgumu slēgšanu par 12 liela 
mēroga komerciālu demonstrāciju 
projektu izveidi.

Or. en

(Saskan ar PR/727283 22. grozījumu)

Pamatojums

Ja ES vēlas pārliecināt Ķīnu un citas valstis, kas intensīvi izmanto ogles, ratificēt 
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starptautisku nolīgumu par ievērojamu CO2 emisiju samazināšanu, tai ir jāuzņemas vadošā 
loma oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju attīstības jomā.  Šī grozījuma mērķis ir 
saistībā ar ES emisiju ierobežojumu nodrošināt tūlītēju, skaidri saprotamu un no ES 
līdzekļiem finansētu mehānismu, kas ļautu oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas projektu 
veicinātājiem segt projektu veidošanas izmaksas, kuru dēļ tehnoloģija sākumposmā nav 
komerciāli pieejama.  Tas būs pamats tālākām sarunām par detaļām ar Padomi.

Grozījums Nr. 501
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. 60 miljoni kvotu gadā, līdz pat 600 
miljoniem kvotu kopumā, no jauno 
iekārtu rezerves ir jāpiešķir liela mēroga 
komerciāliem demonstrācijas projektiem, 
kuri uzņemas oglekļa dioksīda uztveršanu 
un ģeoloģisko uzglabāšanu ES teritorijā 
vai jaunattīstības valstīs un valstīs ar 
pārejas ekonomiku ārpus ES, kuras ir 
ratificējušas paredzēto starptautisko 
nolīgumu.
Kvotas piešķir projektiem, kuri darbojas, 
balstoties uz Komisijas ierosinātajiem 
pasākumiem, un spēj nodrošināt plaša 
spektra tehnoloģiju attīstību ar pēc 
iespējas zemākām izmaksām. To 
piešķiršana ir atkarīga no faktiskās 
ģeoloģiskās oglekļa dioksīda 
uzglabāšanas. Kvotas, kas nav 
nepieciešamas, lai izpildītu piešķiršanas 
kritērijus, paliek rezervē un ir pieejamas 
jaunām iekārtām.
Komisijai ir jācenšas panākt, ka pirms 
2009. gada novembrī Kopenhāgenā 
paredzētās UNFCCC sanāksmes sākuma 
ir noslēgti līgumi par 12 liela mēroga 
demonstrāciju projektu izveidi.

Or. en
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(Saskan ar PR/727283 22. grozījumu)

Grozījums Nr. 502
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Katru gadu 60 miljonus kvotu – līdz 
pat 600 miljoniem kvotu kopumā – no 
Kopienas rezerves piešķir vismaz 12 
demonstrāciju iekārtām, kas uztver un 
ģeoloģiski uzglabā oglekļa dioksīdu. Šīs 
kvotas piešķir projektiem, kurus īsteno, 
balstoties uz Komisijas ierosinātiem 
nolīgumiem un kuri darbojas, lai attīstītu 
plašu tehnoloģiju un uzglabāšanas 
iespēju spektru, tajā pašā laikā saglabājot 
maksimālu rentabilitāti. To piešķiršana ir 
atkarīga no faktiskā ģeoloģiski uzglabātā 
oglekļa dioksīda daudzuma.

Or. de

(Saskan ar PR/727283 22. grozījumu)

Pamatojums

Ierosinātajam grozījumam vajadzētu veicināt paraug spēkstaciju noteikšanu, par ko lēmums 
jāpieņem pēc iespējas drīz.

Grozījums Nr. 503
Kathy Sinnott

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

6.a 60 miljoni kvotu, kas paredzētas jauno 
iekārtu rezervei, ir jārezervē līdz 
2015. gada 31. decembrim, lai piešķirtu 
pirmajām 12 iekārtām, kuras pirms šī 
datuma ir uzsākušas oglekļa dioksīda 
emisiju komerciālu uztveršanu un 
ģeoloģisko glabāšanu ilgtspējīgā veidā, 
piešķirot vienu kvotu par katru līdz 
2016. gadam pastāvīgi uzglabātu oglekļa 
dioksīda emisiju tonnu. Komisijai šīs 12 
iekārtas ir jānosaka līdz 2013. gada 
1. janvārim. Šī iespēja attiecas uz  
iekārtām, kas izvietotas jebkurā vietā ES 
vai trešā valstī, kura būs ratificējusi 
topošo starptautisko nolīgumu.

Or. en

(Saskan ar PR/727283 22. grozījumu)

Pamatojums

Oglekļa uztveršana ir jāattīsta ilgtspējīgā veidā, un Eiropas Parlamentam ir pēc iespējas 
jāsekmē ilgtspējīgums.

Grozījums Nr. 504
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a 60 miljoni kvotu, kas paredzētas jauno 
iekārtu rezervei, ir jārezervē līdz 
2015. gada 31. decembrim, lai piešķirtu 
pirmajām 12 iekārtām, kuras pirms šī 
datuma ir uzsākušas oglekļa dioksīda 
emisiju komerciālu uztveršanu un 
ģeoloģisko glabāšanu, piešķirot vienu 
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kvotu par katru līdz 2016. gadam 
pastāvīgi uzglabātu CO2 emisiju tonnu. 
Komisijai šīs 12 iekārtas ir jānosaka līdz 
2013. gada 1. janvārim.

Or. en

(Saskan ar PR/727283 22. grozījumu)

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 505
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izsoles, ko rīko, 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 izsoles. Bezmaksas kvotas, kas piešķirtas, pamatojoties 
uz standartiem un faktisko ražošanas apjomu, var nodrošināt izmaksu ziņā izdevīgu un 
ekoloģiski iedarbīgu līdzekli.
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Grozījums Nr. 506
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis risinājums jau ietverts nodaļā par kvotu piešķiršanu, balstoties uz standartu metodi.

Grozījums Nr. 507
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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kvotas vairs netiktu piešķirtas.

Or. en

Pamatojums

Bezmaksas kvotu piešķiršana pārejas laikā ir pieļaujam tikai tad, ja starptautiska vienošanās 
netiek panākta. Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, kvotas jāpiešķir, 
balstoties uz standartiem, vēlams, standartiem par CO2 emisijām uz saražoto vienību. Tajos 
ietilpst degvielas patēriņš, degvielas veids un procesa efektivitāte CO2 efektīvās tehnoloģijās. 
Taču precīzāks standartu saturs un to atjaunošanas procedūra ir svarīgi vēlākā posmā, kad ir 
noslēgts starptautisks nolīgums.

Grozījums Nr. 508
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Nepārtraukti ir jāoptimizē rūpnieciskās ražošanas iekārtu energoefektivitāte, lai tās turētos 
pretī starptautiskajai konkurencei. Ņemot vērā spēcīgo starptautisko konkurenci, finanšu 
slogu, ko rada Eiropā izmantotā emisiju kvotu tirdzniecības sistēma, nedrīkst pārnest uz  
produkciju. Pretējā gadījumā tiktu apdraudēta produkcijas konkurētspēja, un ražošana tiktu 
pārvietota uz valstīm, kurās nav tiesību aktu par klimata pārmaiņām. 
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Grozījums Nr. 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

stājies spēkā, bezmaksas kvotu apjoms, ko 
piešķir iekārtām, uz kurām neattiecas 
2. punkta noteikumi, 2013. gadā un katrā 
nākamajā gadā ir 100 % no daudzuma, 
kas noteikts saskaņā ar 1. punktā 
minētajiem pasākumiem, nemainot kopējo 
kvotu apjomu, kas piešķirt saskaņā ar 
9. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ražošanas nozarei ir jāsaņem 100 % bezmaksas emisiju kvotas, kuras piešķir, balstoties uz 
standartu metodi, lai tā nekļūtu mazāk konkurētspējīgas nekā ražošanas nozare ārpus ES, uz
kuru neattiecas līdzvērtīgi emisiju samazināšanas pasākumi. Bezmaksas kvotu piešķiršana 
nekādā ziņā nemaina vai nemazina mērķi par 21 % samazināt emisijas, ko mēdz pārmest 
emisiju tirdzniecības kvotu sistēmai, jo atļauto emisiju daudzums ir tāds pats kā, piešķirot 
kvotas, balstoties uz izsoļu sistēmu.

Grozījums Nr. 511
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir 2013. gadā ir 100 % no 
daudzuma, kas noteikts saskaņā ar 1. līdz 
3. punktu.

Komisija pārskata šo procentuālo daļu 
2020. gadā un pēc tam regulāri katros 4 
gados. Pārskatā jāņem vērā novērotā 
ietekme uz vidi un ekonomiku. 
Jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem. Jebkurus 
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pasākumus, ko pēc šīs pārskatīšanas veic 
Komisija, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
[23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Izsoļu izmantošana balstās uz pieņēmumu, ka būs iespējams nodot tālāk izmaksas. To ietekme 
uz iekārtām, kurās pastāv oglekļa pārvirzes risks, var būt ļoti liela. Šo ietekmi pastiprina 
elektroenerģijas ražotāju un ražošanas nozares atšķirīgās iespējas nodot tālāk izmaksas.  
Tādēļ ražošanas nozarē nevajadzētu ieviest izsoles. Grozījums precizē nepieciešamību 
piešķirt kvotas atbilstīgi tiem kvotu daudzumiem, kas aprēķināti, balstoties uz standartu 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 512
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 80 % no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem.

Or. pl

Pamatojums

Tautsaimniecībām, kas balstās uz fosilā kurināmā izmantošanu, ieviešot šos noteikumus, īpaši 
tad, ja netiks piešķirtas bezmaksas kvotas elektroenerģijas ražotājiem un nebūs paredzēts 
kvotu skaita lineārs samazinājums, strauji palielināsies elektroenerģijas cena un ievērojami 
pieaugs ekonomiskās izmaksas kopumā, kas savukārt izraisīs cenu kāpumu patērētājiem.
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Grozījums Nr. 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir 2013. gadā, ir 100 % no 
daudzuma, kas noteikts, balstoties uz šī 
panta 1. punkta 3. apakšpunktu; pēc tam 
bezmaksas kvotas ik gadus samazina par 
vienādu daudzumu, lai 2020. gadā 
bezmaksas kvotas tiktu piešķirtas 80 % 
apjomā.

Komisija šo skaitli no jauna analizē 
2020. gadā; pēc tam analīzi veic ik pēc 
četriem gadiem. Analīzē ņem vērā ietekmi 
uz dabisko vidi un ekonomiku. 
Jāapspriežas ar visiem iesaistītajiem 
sociālajiem partneriem. Minēto 
pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar [23. panta 3. punktā] 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. pl

Pamatojums

Tirdzniecība balstās uz pieņēmumu, ka izmaksas ir iespējams nodot tālāk. Šo noteikumu 
ietekme uz iekārtām, kurās pastāv oglekļa pārvirzes risks, var būt ļoti liela. Šo ietekmi 
pastiprina elektroenerģijas ražotāju un ražošanas nozares atšķirīgās iespējas nodot tālāk 
izmaksas. Līdz ar to tirdzniecība ražošanas nozarē jāorganizē ļoti piesardzīgi un atbilstīgi 
tautsaimniecības analīzei. Izskaidrojums ir tāda, ka ir nepieciešams diferenciēt emisiju 
kvotas, kas noteiktas atbilstīgi izmantotajiem standartiem.
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Grozījums Nr. 514
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir 2013. gadā, ir 100 % no 
daudzuma, kas noteikts saskaņā ar 1. līdz 
3. punktu; pēc tam bezmaksas kvotas ik 
gadus samazina par vienādu daudzumu, lai 
2020. gadā bezmaksas kvotas tiktu
piešķirtas 80 % apmērā.

Komisija pārskata šo procentuālo daļu 
2020. gadā un pēc tam regulāri reizi 4 
gados. Pārskatā jāņem vērā novērotā 
ietekme uz vidi un ekonomiku. 
Jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem. Jebkurus 
pasākumus, ko pēc šīs pārskatīšanas veic 
Komisija, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
[23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Izsoļu izmantošana balstās uz pieņēmumu, ka būs iespējams nodot tālāk izmaksas. To ietekme 
uz iekārtām, kurās pastāv oglekļa pārvirzes risks, var būt ļoti liela. Šo ietekmi pastiprina 
elektroenerģijas ražotāju un ražošanas nozares atšķirīgās iespējas nodot tālāk izmaksas.  
Tādēļ izsoles ražošanas nozarē ir jāievieš ļoti piesardzīgi, pēc tam veicot ekonomikas analīzi. 
Grozījums precizē nepieciešamību piešķirt kvotas atbilstīgi tiem kvotu daudzumiem, kas 
aprēķināti, balstoties uz standartu piemērošanu.
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Grozījums Nr. 515
Irena Belohorská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir 2013. gadā, ir 100 % no 
daudzuma, kas noteikts saskaņā ar 1. līdz 
3. punktu; pēc tam bezmaksas kvotas ik 
gadus samazina par vienādu daudzumu, lai 
2020. gadā bezmaksas kvotas tiktu
piešķirtas 80 % apmērā.

Komisija pārskata šo procentuālo daļu 
2020. gadā un pēc tam regulāri katros 4 
gados. Pārskatā jāņem vērā novērotā 
ietekme uz vidi un ekonomiku.
Jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem. Jebkurus 
pasākumus, ko pēc šīs pārskatīšanas veic 
Komisija, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
[23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Izsoļu izmantošana balstās uz pieņēmumu, ka būs iespējams nodot tālāk izmaksas. To ietekme 
uz iekārtām, kurās pastāv oglekļa pārvirzes risks, var būt ļoti liela. Šo ietekmi pastiprina 
elektroenerģijas ražotāju un ražošanas nozares atšķirīgās iespējas nodot tālāk izmaksas.  
Tādēļ izsoles ražošanas nozarē ir jāievieš ļoti piesardzīgi, pēc tam veicot ekonomikas analīzi. 
Grozījums precizē nepieciešamību piešķirt kvotas atbilstīgi tiem kvotu daudzumiem, kas 
aprēķināti, balstoties uz standartu piemērošanu.
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Grozījums Nr. 516
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 100 % no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem; pēc tam bezmaksas kvotu 
piešķiršanu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. de

Pamatojums

Palielinoties starptautiskās konkurences spiedienam, ražotnes visu laiku cenšas uzlabot savu 
efektivitāti. Zināms progress CO2 emisiju samazināšanā ir panākts ar pašregulējošiem 
pasākumiem. Lai neapdraudētu Eiropas iespējas būt par ražotņu atrašanās vietu, ir jācenšas 
rast pamatojumu bezmaksas kvotu piešķiršanas samazināšanai. Lai gan 9. pantā noteiktais 
lineārais koeficients pats par sevi jau ir stingrs emisiju samazināšanas mērķis, joprojām ir 
iespējams stimulēt turpmāku emisijas samazināšanu un jaunus ieguldījumus.

Grozījums Nr. 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 80 % no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 

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

pasākumiem; pēc tam bezmaksas kvotas ik 
gadus samazina par vienādu daudzumu, lai 
2020. gadā bezmaksas kvotas vairs netiktu 
piešķirtas.

Or. en

Pamatojums

Lai atbalstītu komunālās apkures konkurētspēju, jāsaglabā bezmaksas kvotas koģenerācijas 
stacijām. 

Grozījums Nr. 518
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 80 % no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem; pēc tam bezmaksas kvotas ik 
gadus samazina par 5 %.

Or. fr

Pamatojums

Izsolāmo kvotu daļai ir vajadzīga pakāpeniskāka pieeja, jo pašreiz noteiktais procesa temps 
var pasliktināt attiecīgo uzņēmumu situāciju. Ikgadējais samazinājums par 5 % ļaus 
uzņēmumiem efektīvāk plānot investīcijas pasākumos, kuru mērķis ir samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.
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Grozījums Nr. 519
Peter Liese, Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 80 % no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem; pēc tam bezmaksas kvotas ik 
gadus samazina par vienādu daudzumu, lai 
2020. gadā bezmaksas kvotas vairs netiktu 
piešķirtas. No 2014. gada saskaņā ar 3.d 
panta 2. punktu bezmaksas kvotas 
operatoriem aviācijas nozarē samazina 
par vienādu daudzumu, lai 2020. gadā 
bezmaksas kvotas vairs netiktu piešķirtas.

Or. en

Pamatojums

Atbilst tekstam, par ko Padome un Parlaments vienojās attiecībā uz aviācijas iekļaušanu 
emisiju tirdzniecības sistēmā. Vienošanās paredz, ka var palielināt izsolīto kvotu daudzumu, 
veicot vispārējo pārskatīšanu. Grozījuma autori atsaucās uz šo iespēju un atbalsta ideju, ko 
Eiropas Komisija izvirzīja vispārējā pārskatīšanā.

Grozījums Nr. 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. punktu, 2013. gadā ir 100% no 
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daudzuma, kas noteikts saskaņā ar 
1. punktā minētajiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai atbalstītu komunālās apkures konkurētspēju, jāsaglabā bezmaksas kvotas koģenerācijas 
stacijām. 

Grozījums Nr. 521
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 522
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, 

svītrots
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kurās pastāv būtisks CO2 emisiju 
pārvirzes risks, piešķir bezmaksas kvotas 
līdz pat 100 % apmērā no apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 2. līdz 7. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izsoles, ko rīko, 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. 523
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņots grozījums.

Grozījums Nr. 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
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Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots



AM\734873LV.doc 41/84 PE409.657v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Ražošanas nozarei ir jāsaņem 100 % bezmaksas emisiju kvotas, kuras piešķir, balstoties uz 
standartu metodi, lai tā nekļūtu mazāk konkurētspējīgas nekā ražošanas nozare ārpus ES, uz 
kuru neattiecas līdzvērtīgi emisiju samazināšanas pasākumi. Bezmaksas kvotu piešķiršana 
nekādā ziņā nemaina vai nemazina mērķi par 21 % samazināt emisijas, ko mēdz pārmest 
emisiju tirdzniecības kvotu sistēmai, jo atļauto emisiju daudzums ir tāds pats kā, piešķirot 
kvotas, balstoties uz izsoļu sistēmu.

Grozījums Nr. 526
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, kurās 
pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes risks, 
piešķir bezmaksas kvotas līdz pat 100 % 
apmērā no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
2. līdz 7. punktu. Bezmaksas kvotu 
piešķiršana iekārtu līmenī balstās uz 
standartiem par tonnu CO2 ekvivalenta uz 
saražoto vienību. Uz pārējiem standartu 
elementiem attiecas 1. punkts.
Tādas nozares vai apakšnozares, kurās 
var pienācīgi pamatot, ka CO2 emisiju 
pārvirzi citādi novērst nav iespējams, 
kurās elektroenerģijas izmaksas veido 
lielu daļu no ražošanas izmaksām un 
kurās elektroenerģijas ražošana noris 
efektīvi, var saņemt līdz pat 80 % 
bezmaksas kvotu, lai tiktu ņemts vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

Or. en
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Pamatojums

Bezmaksas kvotu piešķiršana pārejas laikā ir pieļaujam tikai tad, ja starptautiska vienošanās 
netiek panākta. Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, kvotas jāpiešķir, 
balstoties uz standartiem, vēlams, standartiem par CO2 emisijām uz saražoto vienību. Tajās 
ietilpst degvielas patēriņš, degvielas veids un procesa efektivitāte CO2 efektīvās tehnoloģijās. 
Taču precīzāks standartu saturs un to atjaunošanas procedūra ir svarīgi vēlākā posmā, kad ir 
noslēgts starptautisks nolīgums.

Grozījums Nr. 527
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, kurās 
pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes risks, 
piešķir bezmaksas kvotas 100 % apmērā no 
apjoma, kas noteikts saskaņā ar 2. līdz 
7. punktu, līdz brīdim, kad tiek noslēgts 
starptautisks nolīgums, ko uzskata par 
apmierinošu, pamatojoties uz šīs 
direktīvas 28. panta 1. punktā 
noteiktajiem kritērijiem.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas pamattekstā skaidri jānosaka tas, ka tiem sektoriem un nozarēm, kas ir pakļauti 
oglekļa emisiju pārvirzes riskam, bezmaksas kvotas jāpiešķir līdz brīdim, kad tiek noslēgts 
apmierinošs starptautisks nolīgums. Šis noteikums ir svarīgs ieguldījumu plānošanas drošībai 
ES.
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Grozījums Nr. 528
Antonio De Blasio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām, kas ir tiešas vai 
netiešas emisiju radītājas, tajās nozarēs, 
kurās pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes 
risks, piešķir bezmaksas kvotas līdz pat 
izpildes līmenim, ko var panākt, 
izmantojot Kopienā par vislabāko 
pieejamo atzīto metodi. 

Or. hu

Grozījums Nr. 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Atbilstīgi 10.b pantam 2013. gadā un 
pēc tam katru gadu līdz 2020. gadam 
iekārtām tajās nozarēs, kurās pastāv būtisks 
CO2 emisijas pārvirzes risks, visas kvotas 
piešķir bez maksas tādā apjomā, kas 
noteikts saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, 
nemainot saskaņā ar 9. pantu piešķirto 
kopējo kvotu apjomu.

Or. pl

Pamatojums

Tiesības saņemt bezmaksas kvotas nav atkarīgas no konkrēta gada, bet no oglekļa pārvirzes 
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riska. Ja šāds risks ir konstatēts, visas kvotas, kas noteiktas, balstoties uz standartiem, būs bez 
maksas. Tas ir tādēļ, ka saskaņā ar standartiem kvotām ir jāatbilst nozares ierobežojumiem, 
ko paredz emisiju tirdzniecības sistēma.

Grozījums Nr. 530
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Atbilstīgi 10.b pantam 2013. gadā un 
pēc tam katru gadu iekārtām tajās nozarēs, 
kurās pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes 
risks, visas kvotas piešķir bez maksas tādā 
apjomā, kas noteikts saskaņā ar 1. līdz 
3. punktu, nemainot saskaņā ar 9. pantu 
piešķirto kopējo kvotu apjomu.

Or. en

Pamatojums

Tiesības saņemt bezmaksas kvotas nav atkarīgas no konkrēta gada, bet no oglekļa pārvirzes 
riska. Ja konstatē oglekļa pārvirzes risku, visas kvotas, kuru apjoms aprēķināts, ņemot vērā 
standartus, kļūst par bezmaksas kvotām. Ir jāprecizē, ka saskaņā ar standartiem kvotas 
jāpiešķir atbilstīgi ETS nozarē noteiktajam maksimālajam apjomam. 

Grozījums Nr. 531
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Atbilstīgi 10.b pantam 2013. gadā un 
pēc tam katru gadu iekārtām tajās nozarēs, 
kurās pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes 
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piešķir bezmaksas kvotas līdz pat 100 % 
apmērā no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
2. līdz 7. punktu.

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

Or. en

Pamatojums

Tiesības saņemt bezmaksas kvotas nav atkarīgas no konkrēta gada, bet no oglekļa pārvirzes 
riska. Ja konstatē oglekļa pārvirzes risku, visām kvotām, kuru apjoms aprēķināts, ņemot vērā 
kritērijus, jābūt bezmaksas kvotām. Ir jāprecizē, ka, ņemot vērā kritērijus, kvotas jāpiešķir 
atbilstīgi ETS nozarē noteiktajam maksimālajam apjomam.

Grozījums Nr. 532
Irena Belohorská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Atbilstīgi 10.b pantam 2013. gadā un 
pēc tam katru gadu iekārtām tajās nozarēs, 
kurās pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes 
risks, visas kvotas piešķir bez maksas tādā 
apjomā, kas noteikts saskaņā ar 1. līdz 
3. punktu, nemainot saskaņā ar 9. pantu 
piešķirto kopējo kvotu apjomu.

Or. en

Pamatojums

Tiesības saņemt bezmaksas kvotas nav atkarīgas no konkrēta gada, bet no oglekļa pārvirzes 
riska. Ja konstatē oglekļa pārvirzes risku, visas kvotas, kuru apjoms aprēķināts, ņemot vērā 
standartus, kļūst par bezmaksas kvotām. Ir jāprecizē, ka, ņemot vērā kritērijus, kvotas 
jāpiešķir atbilstīgi ETS nozarē noteiktajam maksimālajam apjomam.
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Grozījums Nr. 533
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, kurās 
pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes risks, 
kurš saistīts ar lielu emisiju daudzumu 
veidojošu ražotņu pārcelšanu uz trešām 
valstīm vai ES reģioniem, uz kuriem 
neattiecas Kopienas emisiju 
samazināšanas sistēma, piešķir bezmaksas 
kvotas līdz pat 100 % apmērā no apjoma, 
kas noteikts saskaņā ar 2. līdz 7. punktu.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas nodrošina vienlīdzīgus noteikumus apkures sistēmām, kurām tādēļ, ka tās 
piedalās ES emisiju tirdzniecības sistēmā ir jāsamazina savas iespējas nodot izmaksas tālāk 
galapatērētājiem tirgū, kurā lielākajai daļai nozares ražotņu jauda ir mazāka par 20 MW un 
kuras nepiedalās emisiju tirdzniecības sistēmā. Ar šo labojumu uzsvars tiek likts uz iespējamo 
oglekļa pārvirzi, izvairoties no sistēmas, – iespējamību, kurai EK ir jāpievērš pastiprināta 
uzmanība.

Grozījums Nr. 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kvotas līdz pat 100 % apmērā no apjoma, 
kas noteikts saskaņā ar 2. līdz 7. punktu un 
10.b pantu.

Or. en

Pamatojums

Ievērojamu oglekļa pārvirzes risku rada gan sekas iekļaušanai tiešo emisiju tirdzniecības 
sistēmā, gan – atsevišķos gadījumos, piemēram, primārajā alumīnija ražošanā – CO2 izmaksu 
iekļaušanas elektroenerģijas cenā netiešā ietekme. Atsevišķās nozarēs kvotu skaitam, kas 
piešķirts, lai mazinātu oglekļa pārvirzes risku, ir jāaptver gan tiešo, gan netiešo ietekmi.

Grozījums Nr. 535
Avril Doyle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 536
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

bezmaksas kvotas līdz pat 100 % apmērā 
no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
1. punktu un ir nepieciešams, lai izvairītos 
no šādas pārvirzes.

Or. en

Pamatojums

Bez maksas piešķiramo kvotu apjomu nosaka atkarībā no tikai šādiem dieviem faktoriem:
1) atsauces uz saskaņotiem ES noteikumiem, piemēram, 1. punktā minētajiem standartiem; 
2) apjomam ir jābūt tādam, kāds patiešām nepieciešams, lai izvairītos no ražotņu 
pārvietošanas vai preču importa no valstīm, kurās nav šāda ar emisijām saistīta sloga.

Grozījums Nr. 537
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Oglekļa emisiju pārvirzes risks rodas tad, ja ražotāji gan ES, gan ārpus tās nav pakļauti 
vienādiem oglekļa emisiju ierobežojumiem. Ja nav noslēgts atbilstīgs starptautisks nolīgums, 
energoietilpīgām nozarēm, kas ir pakļautas oglekļa emisiju pārvirzes riskam, būtu jāsaņem 
nepieciešamais bezmaksas kvotu daudzums, lai novērstu jebkādu emisiju pārvietošanu uz 
valstīm, kuras savai vietējai ražošanai nepiemēro salīdzināmus emisiju ierobežojumus.
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Grozījums Nr. 538
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, kurās 
pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes risks, 
piešķir bezmaksas kvotas līdz pat 100 % 
apmērā no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
2. līdz 7. punktu. Nosakot procentuālo 
apjomu, ir jāņem vērā, kādā apmērā 
atsevišķas iekārtas attiecīgajā nozarē spēj 
samazināt emisiju līmeni, izmantojot 
visefektīvākās metodes, kā arī 
elektroenerģijas patēriņš ražošanas 
procesā, no kura nav iespējams izvairīties.

Or. en

Pamatojums

Nosakot bezmaksas kvotu procentuālo apjomu nozarēm, jāņem vērā labāko pieejamo metožu 
izmantošana, kā arī elektroenerģijas patēriņš, no kura nav iespējams izvairīties.

Grozījums Nr. 539
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, kurās 
pastāv būtisks CO2 emisiju pārvirzes risks, 
piešķir bezmaksas kvotas līdz pat 100 % 
apmērā no apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
2. līdz 7. punktu. Tas attiecas arī uz 
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2. līdz 7. punktu. līdzīgām ražotnēm vai uzņēmumiem, 
kurus ir grūti ierindot kādā no nozarēm.

Or. de

Pamatojums

Patlaban nozares tiek definētas, balstoties uz attiecīgās ražošanas nozares galvenajiem 
uzņēmumiem. Tādējādi netiek ņemts vērā viens svarīgs faktors. ES ir uzņēmumi vai 
konglomerāti, kuru produkcijas klāsts ir tik dažāds, ka tos nevar ierindot vienā konkrētā 
nozarē. Tā rezultātā viņi var tikt ierindoti nozarē, kuras specifika neatbilst viņu faktiskajai 
darbībai.

Grozījums Nr. 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik 
lielā mērā attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:
(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;
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(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;
(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;
(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES.
Lai izvērtētu, kāda ietekme ir izmaksu 
pieaugumam, kas radies Kopienas 
sistēmas dēļ, cita starpā var izmantot 
aplēses par zaudētajiem pārdošanas 
apjomiem oglekļa cenas pieauguma dēļ 
vai aplēses par ietekmi uz attiecīgo iekārtu 
rentabilitāti.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 541
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
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procedūru.
Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik 
lielā mērā attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:
(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;
(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;
(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;
(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES.
Lai izvērtētu, kāda ietekme ir izmaksu 
pieaugumam, kas radies Kopienas 
sistēmas dēļ, cita starpā var izmantot 
aplēses par zaudētajiem pārdošanas 
apjomiem oglekļa cenas pieauguma dēļ 
vai aplēses par ietekmi uz attiecīgo iekārtu 
rentabilitāti.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 542
Thomas Ulmer

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

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

svītrots

Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik 
lielā mērā attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:
(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;
(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;
(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;
(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES.
Lai izvērtētu, kāda ietekme ir izmaksu 
pieaugumam, kas radies Kopienas 
sistēmas dēļ, cita starpā var izmantot 
aplēses par zaudētajiem pārdošanas 
apjomiem oglekļa cenas pieauguma dēļ 
vai aplēses par ietekmi uz attiecīgo iekārtu 
rentabilitāti.

Or. en
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Pamatojums

Izsoles, ko rīko, 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. 543
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Ne vēlāk kā 2009. gada 30. septembrī
un pēc tam reizi 3 gados Komisija nosaka, 
kuras ir 8. punktā minētās nozares.

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

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

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

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

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

a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas, kas 
aprēķinātas kā daļa no bruto pievienotās 
vērtības vai, ja attiecīgajā līmenī šie dati 
nav pieejami, kā daļa no kopējām 
ražošanas izmaksām;
b) zināmo importa un eksporta apjomu 
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attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē.
Pēc šī novērtējuma tām nozarēm, kurās 
pastāv nopietns risks vai kuras ir uz 
nopietna riska robežas, būs nepieciešams 
apsvērt, kādas sekas izsolei var būt uz:
a) attiecīgo nozaru vai apakšnozaru tirgus 
daļu;
b) peļņas gūšanas iespējām kā iespējamu 
indikatoru ilgtermiņa investīcijām un/vai 
lēmumiem par ražotņu pārvietošanu.
Nozarēm vai apakšnozarēm, kurās 
saskaņā ar kvantitatīvo novērtējumu 
pastāv nopietns oglekļa pārvirzes risks, 
jāveic kvalitatīvais novērtējums, lai 
noteiktu, vai šīs nozares vai apakšnozares 
patiešām ir pakļautas nopietnam riskam, 
un ir jāinformē par lēmumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 10.b pantu.  
Informācijā jāietver  ziņas par:

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

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

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

(b) tirgus struktūras (pašreizējās un 
sagaidāmās ) novērtējumu, attiecīgajiem
ģeogrāfiskajiem un ražojumu tirgiem, 
transporta izmaksām, starptautiskās 
konkurences ietekmi uz nozari, īstermiņa 
un ilgtermiņa šķēršļiem tirdzniecībai un 
faktoriem, kas ietekmē vietējos lēmumus 
(tostarp Kopienas ražotāju produkcijas vai 
sniegto pakalpojumu kvalitātes 
diferenciācija, ražojumu standarti, 
tuvums ražojumu un faktoru tirgiem un 
pārvietošanas risks);

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir noteikt precīzu un pārredzamu procesu, lai novērtētu, kurās nozarēs 
pastāv oglekļa pārvirzes risks. Tas viesīs lielāku skaidrību ražotājiem un ieinteresētajām 
pusēm par to, kā tiks veiks novērtējums. Iekļautie kritēriji izriet no nopietniem akadēmiskiem 
pētījumiem, kas veikti, lai novērtētu oglekļa pārvirzes risku.

Grozījums Nr. 544
Avril Doyle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

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

a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;

a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas, kas 
aprēķinātas kā daļa no bruto pievienotās 
vērtības vai, ja attiecīgajā līmenī šie dati 
nav pieejami, kā daļa no kopējām 
ražošanas izmaksām;
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b) zināmo importa un eksporta apjomu 
attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē;
c) attiecīgo nozaru vai apakšnozaru tirgus 
daļu;
d) peļņas gūšanas iespējas kā iespējamu 
indikatoru ilgtermiņa investīcijām un/vai
lēmumiem par ražotņu pārvietošanu;
e) ietekme, ko uz attiecīgo nozari vai 
apakšnozari rada CO2 emisijas izmaksu 
iekļaušana produkcijas  cenā.
Nozarēm vai apakšnozarēm, kurās 
saskaņā ar kvantitatīvo novērtējumu 
pastāv nopietns oglekļa pārvirzes risks, 
jāveic kvalitatīvais novērtējums, lai 
noteiktu, vai šīs nozares vai apakšnozares 
patiešām ir pakļautas nopietnam riskam, 
un ir jāinformē par lēmumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 10.b pantu. 
Informācijā jāietver  ziņas par :

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

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

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

(b) tirgus struktūras (pašreizējās un 
sagaidāmās ) novērtējumu, attiecīgajiem
ģeogrāfiskajiem un ražojumu tirgiem, 
transporta izmaksām, starptautiskās 
konkurences ietekmi uz nozari, īstermiņa 
un ilgtermiņa šķēršļiem tirdzniecībai un 
faktoriem, kas ietekmē vietējos lēmumus 
(tostarp Kopienas ražotāju produkcijas vai 
sniegto pakalpojumu kvalitātes 
diferenciācija, ražojumu standarti, 
tuvums ražojumu un faktoru tirgiem un 
pārvietošanas risks);

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

(c) kāda ietekme ir īstenotajai vai 
plānotajai klimata pārmaiņu un 
enerģētikas politikai ārpus ES.

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

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu mērķis ir noteikt precīzus un pārredzamus kritērijus, pēc kuriem novērtē, kurās 
nozarēs pastāv oglekļa pārvirzes risks. Tas viesīs lielāku skaidrību ražotājiem un 
ieinteresētajām pusēm par to, kā tiks veiks novērtējums. Iekļautie kritēriji izriet no nopietniem 
akadēmiskiem pētījumiem, kas veikti, lai novērtētu oglekļa pārvirzes risku.

Grozījums Nr. 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Katru gadu, pamatojoties uz jaunu tirgus 
informāciju, ikviena nozare, kas nav 
iekļauta Ia pielikumā, varēs pieprasīt 
Komisijai no jauna izskatīt jautājumu par 
to neaizsargātību pret oglekļa emisiju 
pārvirzi.

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

Nosakot nozares, kas minētas 8. punktā, 
Komisija ņem vērā, cik lielā mērā 
attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot vai nu tirgus daļu, vai 
rentabilitāti, vai ieguldījumu iespējas 
salīdzinājumā ar tām pašām nozarēm,
kuras darbojas valstīs ārpus ES, kurās 
nepiemēro līdzīgus emisiju 
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ierobežojumus. Attiecīgie kritēriji, cita 
starpā, ir šādi:

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

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas, nozarēs 
ar augstām CO2 emisijām uz vienu 
pārdoto vienību; 

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

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

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

(c) pašreizējā un paredzamā tirgus 
struktūra, attiecīgais ģeogrāfiskais un 
ražojumu tirgus, starptautiskās 
konkurences ietekme uz nozari, ņemot 
vērā , cita starpā, transporta un CO2 
izmaksas;

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

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

(da) ietekme, ko uz attiecīgo nozari vai 
apakšnozari atstāj CO2 emisijas izmaksu 
iekļaušana elektroenerģijas cenā.

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku un ekonomisku noteiktību, šis periods jāpagarina līdz 5 gadiem un 
pirmais novērtējums jāveic 2009. gada 30. jūnijā. Ja tirgus informācija rāda, ka oglekļa 
pārvirze notiek nozarēs, kuras netika uzskatītas par tādām, kas varētu būt pakļautas oglekļa 
pārvirzes riskam, jābūt iespējai novērst šo situāciju, negaidot nākamo pārskatu pēc 5 gadiem.

Oglekļa emisiju pārvirzes risks rodas tad, ja ražotāji gan ES, gan ārpus tās nav pakļauti 
vienādiem oglekļa emisiju ierobežojumiem. Šis grozījums nodrošina, ka tiks ņemta vērā 
nākotnes tirgus struktūra un oglekļa emisiju apjoms, kā arī ražojumu pārvadāšanas izmaksas.
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Grozījums Nr. 546
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Katru gadu, pamatojoties uz jaunu tirgus 
informāciju, ikviena nozare, kas nav 
iekļauta Ia pielikumā, varēs pieprasīt 
Komisijai izskatīt jautājumu par tās 
klasificēšanu kā nozari, kas pakļauta 
oglekļa emisiju pārvirzes riskam.

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

Nosakot nozares, kas minētas 8. punktā, 
Komisija ņem vērā, cik lielā mērā 
attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu, rentabilitāti
vai ieguldījumu iespējas salīdzinājumā ar 
tām pašām nozarēm, kuras darbojas 
valstīs ārpus Eiropas Savienības, kurās 
nepiemēro līdzīgus emisiju 
ierobežojumus.

.Attiecīgie kritēriji, cita starpā, ir šādi:
(a) kādā mērā kvotu izsolīšana 
ievērojami paaugstinātu ražošanas 
izmaksas;

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas nozarēs 
ar augstām CO2 emisijām uz vienu 
pārdoto vienību;

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

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

(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 

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

ražojumu tirgus, starptautiskās 
konkurences ietekme uz nozari, ņemot 
vērā  transporta un CO2 izmaksas;

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

(d) kā attiecīgās nozares ietekmē īstenotā 
vai plānotā klimata pārmaiņu un 
enerģētikas politika ārpus ES;

e) ietekme, ko uz attiecīgo nozari vai 
apakšnozari atstāj CO2 emisijas izmaksu 
iekļaušana elektroenerģijas cenā.

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

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

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku un ekonomisku noteiktību, šis periods jāpagarina līdz 5 gadiem un 
pirmais novērtējums jāveic 2009. gada 30. jūnijā. Neraugoties uz to, iespēja tikt klasificētām 
par nozari, kas pakļauta oglekļa pārvirzes riskam, katru gadu būs tām nozarēm, kuras 
nopietni skārusi ES emisiju tirdzniecības sistēmas ietekme. Ja tirgus informācija rāda, ka 
oglekļa pārvirze notiek nozarē, kura netika uzskatītas par tādu, kas varētu būt pakļauta 
oglekļa pārvirzes riskam, jābūt iespējai novērst šo situāciju, negaidot nākamo pārskatu. 

Grozījums Nr. 547
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Ne vēlāk kā 2009. gada 30. jūnijā un 
katra pārskata perioda beigās Komisija ar 
attiecīgo nozaru pārstāvju piekrišanu
nosaka, kuras ir 8. punktā minētās nozares.

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

Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar [23. panta 3. punktā] 
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minēto regulatīvo kontroles procedūru. minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik lielā 
mērā attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik lielā 
mērā attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu vai 
rentabilitāti ārpuskopienas vai Kopienas
iekārtām, kas emitē vairāk oglekļa un 
neveic līdzvērtīgus pasākumus emisiju 
samazināšanai. Šajā sakarā ir jāņem vērā 
šādi aspekti:

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

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana 
ievērojami paaugstinātu ražošanas 
izmaksas pašam ražojumam vai tā 
izejmateriāliem;

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, lai nozares, kuras uzskata par tādām, kas pakļautas oglekļa pārvirzes 
riskam saistībā ar darbībām, ko Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāts 
veicis 2008. gada pirmajā pusē, tiktu iekļautas direktīvas tekstā, lai procedūras, ko piemēros 
šādām nozarēm, ir paredzamākas, kā arī lai nodrošinātu pēc iespējas spēcīgākus investīciju 
stimulus ES.
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Turklāt pēc iesaistīto pušu pieprasījuma jābūt iespējai pabeigt šo sarakstu līdz 2009. gada 
jūnijam. Saraksta gala variantu nevajadzētu pārskatīt reizi trijos gados, jo tas radītu 
nepieņemamu juridisko nenoteiktību.

Grozījums Nr. 548
Irena Belohorská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Jebkādus pasākumus, ko Komisija veic 
pēc šī pārskata, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.” 
Jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem.

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

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

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

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

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

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

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

(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;
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(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES.

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

(da) ietekme, ko attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē atstāj CO2 emisijas izmaksu 
iekļaušana elektroenerģijas cenā.

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

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

Or. en

Pamatojums

To nozaru saraksts, kurās ir iespējama oglekļa emisiju pārvirze, jāpārskata 2016. gadā, un 
nepieciešamības gadījumā 2020. gadā ir jāīsteno rezultāti. Šī kārtība nodrošina maksimāli 
plānošanas drošību un skaidrību, kā nepieļaut oglekļa pārvirzi.
Ieinteresētajām pusēm jābūt līdzdalīgām lēmumu pieņemšanas procesā. 
Jāizvairās no nozaru dalījuma, jo tas izraisīs administratīvas problēmas, kas saistītas ar 
īstenošanu. Nosakot atbilstīgās nozares, jautājumam par oglekļa efektivitāti nav nozīmes; 
nozīme ir tam, kā tiek reglamentētas darbības, ar kurām ietekmē šo efektivitāti. 

Grozījums Nr. 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Ne vēlāk kā [6 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] Komisija 
nosaka, kuras ir 8. punktā minētās nozares

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

Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar [23. panta 3. punktā] 
minēto regulatīvo kontroles procedūru un 
pēc apspriešanās ar attiecīgo nozaru 
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pārstāvjiem.
Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik lielā 
mērā attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik lielā 
mērā attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas un CO2 izmaksu netiešo ietekmi 
uz elektroenerģijas cenu iekļaut ražojuma 
cenā, nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

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

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

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

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

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

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

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

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

(da) ietekme, ko uz attiecīgo nozari vai 
apakšnozari atstāj CO2 emisijas izmaksu 
iekļaušana elektroenerģijas cenā.

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

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

Or. en

Pamatojums

Attiecīgajām nozarēm pēc iespējas ātrāk ir jābūt skaidrībai par iekļaušanu šajā punktā. Nav 
nekādas vajadzības to atkal pārskatīt pēc 3 gadiem. Vienīgais iemesls pārskatīšanai, kurās 
nozarēs ir jāīsteno pasākumi, ir attiecīga starptautiska nolīguma pieņemšana. Lēmumu 
pieņemšanai par to, kuras nozares ir pakļautas oglekļa pārvirzes riskam un kādi pasākumi 
jāveic, lai šo risku novērstu, jābūt pārredzamai, lēmumi jāpieņem, apspriežoties ar attiecīgo 
nozaru pārstāvjiem, un tajos jāņem vērā iekļaušanas ES emisiju tirdzniecības sistēmā tiešā 
ietekme un CO2 izmaksu netiešā ietekme uz elektroenerģijas cenu.
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Grozījums Nr. 550
Peter Liese

 Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts - 1, 2 un 3. daļa, ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Jebkādus pasākumus, ko Komisija veic 
pēc šī pārskata, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.” 
Jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem.

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

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

Or. en

Pamatojums

To nozaru saraksts, kurās ir iespējama oglekļa emisiju pārvirze, jāpārskata 2016. gadā, un 
nepieciešamības gadījumā 2020. gadā ir jāīsteno rezultāti. Šī kārtība nodrošina maksimāli 
plānošanas drošību un skaidrību, kā nepieļaut oglekļa pārvirzi.
Ieinteresētajām pusēm jābūt līdzdalīgām lēmumu pieņemšanas procesā. 
Jāizvairās no nozaru dalījuma, jo tas izraisīs administratīvas problēmas, kas saistītas ar 
īstenošanu. Nosakot atbilstīgās nozares, jautājumam par oglekļa efektivitāti nav nozīmes; 
nozīme ir tam, kā tiek reglamentētas darbības, ar kurām ietekmē šo efektivitāti. 
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Grozījums Nr. 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

 Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts - 1, 2 un 3. daļa, ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Jāapspriežas ar visiem iesaistītajiem 
sociālajiem partneriem.

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

Nosakot nozares (kā minēts 8. pantā), 
Komisija ņem vērā, cik lielā mērā 
attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu vai 
ieguldījumus ārpuskopienas iekārtām, uz 
kurām neattiecas līdzīgi emisiju 
ierobežojumi, ņemot vērā šādus aspektus:

Or. pl

Pamatojums

To nozaru saraksts, kurās ir iespējama oglekļa emisiju pārvirze, jāpārskata 2016. gadā, un 
nepieciešamības gadījumā 2020. gadā ir jāīsteno pārskata secinājumi. Šī kārtība nodrošina 
maksimālu plānošanas drošību un to, ka oglekļa pārvirze tiks novērsta.

Jāizvairās no nozaru dalīšanas, jo tas var radīt administratīvas problēmas īstenošanas gaitā. 
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Grozījums Nr. 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts - 1, 2 un 3. daļa, ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdz 2010. gada 30. jūnijam un pēc tam 
reizi 4 gados Komisija nosaka, kuras ir 
8. punktā minētās nozares. Nosakot 
8. punktā minētās nozares, Komisija cita 
starpā obligāti iekļauj I pielikumā minēto 
nozaru sarakstu.

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

Jebkādus pasākumus, ko Komisija veic 
pēc šī pārskata, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.” 
Jāapspriežas ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem.

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

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

Or. en

Pamatojums

Nozaru saraksts, kurās ir iespējama oglekļa emisiju pārvirze, jāpārskata 2010. gadā. Šī 
kārtība nodrošina maksimāli plānošanas drošību un skaidrību, kā nepieļaut oglekļa pārvirzi. 
Ieinteresētajām pusēm jābūt līdzdalīgām lēmumu pieņemšanas procesā.  Jāizvairās no nozaru 
dalījuma, jo tas izraisīs administratīvas problēmas, kas saistītas ar īstenošanu. Nosakot 
atbilstīgās nozares, jautājumam par oglekļa efektivitāti nav nozīmes; nozīme ir tam, kā tiek 
reglamentētas darbības, ar kurām ietekmē šo efektivitāti. 
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Grozījums Nr. 553
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Iespējami drīzāk ir jānovērš neskaidrība, kas ietekmē lēmumus par ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 554
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku un ekonomisku noteiktību, šis periods jāpagarina līdz 5 gadiem un 
pirmais novērtējums jāveic 2009. gada 30. jūnijā. Ir ļoti grūti paredzēt, kā pārskatītā ES 
emisiju tirdzniecības sistēma ietekmēs tās ES ražošanas nozares, uz kurām attieksies šī 
sistēma. Ja tirgus informācija rāda, ka oglekļa pārvirze notiek nozarē, kas līdz tam netika 
uzskatīta par tādu, kas varētu būt pakļauta oglekļa pārvirzes riskam, jābūt iespējai novērst šo 
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situāciju, negaidot nākamo pārskatu pēc 5 gadiem.

Grozījums Nr. 555
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 556
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Ieguldījumu un plānošanas drošību tām energoietilpīgajām nozarēm un apakšnozarēm, par 
kurām Komisijai nav jānoskaidro CO2 emisiju pārvirzes risks līdz 2010. gada jūnijam, 
iespējams panākt tad, ja savlaicīgi nosaka, kuras nozares saņem bezmaksas kvotas. Pēc tam 
augsta emisiju līmeņa klasifikāciju pārskata tikai reizi piecos gados.
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Grozījums Nr. 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ne vēlāk kā 2009. gada 31. decembrī un 
pēc tam reizi 5 gados Komisija nosaka, 
kuras ir 8. punktā minētās nozares.

Or. en

Pamatojums

Datums, līdz kuram jānosaka nozares, kas ir pakļautas nopietnam oglekļa pārvirzes riskam, ir 
jāpārceļ uz 2009. gada decembri, lai palielinātu skaidrību par šo būtiski svarīgo direktīvas 
jautājumu. Turklāt mēs uzskatām, ka Komisijas priekšlikumā paredzētā pārvirzei pakļauto 
nozaru pārskatīšana ir pārāk bieža. Tādēļ mēs ierosinām noteikt pārvirzei pakļautās nozares 
reizi 5 gados.

Grozījums Nr. 558
Antonio De Blasio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ne vēlāk kā 2009. gada 31. decembrī un 
pēc tam reizi 5 gados Komisija nosaka, 
kuras ir 8. punktā minētās nozares.

Or. hu
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Grozījums Nr. 559
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kad direktīva ir stājusies spēkā, Komisija 
piemērotā laika periodā nosaka, kuras ir 
8. punktā minētās nozares un uzņēmumi.

Or. de

Pamatojums

Plānošanas drošībai ir svarīgi, lai uzņēmumi pēc iespējas ātrāk zinātu, vai tie ir iekļauti 
8. punktā minētajā kategorijā. Patlaban nozares tiek definētas, balstoties uz attiecīgās 
ražošanas nozares galvenajiem uzņēmumiem. Daudzi ES ir uzņēmumi ir jaukta tipa 
uzņēmumi, kuru produkcijas klāsts ir tik dažāds, ka tos nevar ierindot vienā konkrētā nozarē. 
Tā rezultātā viņi var tikt ierindoti nozarē, kuras specifika neatbilst viņu faktiskajai darbībai.

Grozījums Nr. 560
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā Komisija 
nosaka, kuras ir 8. punktā minētās nozares.

Or. en

Pamatojums

Oglekļa pārvirzes definēšana ir būtiski svarīga plānošanas drošībai Eiropas ražošanas 
nozarēs. Pretējā gadījumā turpināsies pašreizējā tendence pārtraukt investīcijas, radot 
milzīgu oglekļa pārvirzi un darbavietu samazināšanos. Tādēļ oglekļa pārvirzes statusam ir 
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jāsaglabājas nemainīgam. Jaunām iekārtām ir jābūt iespējai pieteikties uz „oglekļa pārvirzes 
apdraudētas nozares” statusu, balstoties uz pašreizējā EK priekšlikuma tekstu.

Grozījums Nr. 561
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Nosakot nozares, (kā minēts 8. punktā), 
Komisija ņem vērā, cik lielā mērā 
attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot vai nu tirgus daļu vai 
rentabilitāti, vai ieguldījumu iespējas 
salīdzinājumā ar tādām pašām nozarēm,
kuras darbojas valstīs ārpus ES, kurās 
nenosaka līdzīgus emisiju ierobežojumus.
Attiecīgie kritēriji, cita starpā, ir šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 562
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Oglekļa pārvirzes risks rodas tad, ja uz ražotājiem, kas darbojas gan ES, gan ārpus tās, 
neattiecina vienādus oglekļa emisiju ierobežojumus, turklāt Komisijas priekšlikumā ir 
paredzēts, ka analizēt oglekļa pārvirzes risku var tikai salīdzinājumā ar iekārtām, kas emitē 
vairāk oglekļa un kas atrodas ārpus Kopienas, neņemot vērā CO2 emisijas, kas rodas, veicot 
transportēšanu no valstīm, kuras neatrodas Eiropā. Šis grozījums ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgu konkurenci ES ražojumiem un trešo valstu ražojumiem.

Grozījums Nr. 563
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Oglekļa pārvirzes risks rodas tad, ja uz ražotājiem, kas darbojas gan ES, gan ārpus tās, 
neattiecina vienādus oglekļa emisiju ierobežojumus, turklāt Komisijas priekšlikumā ir 
paredzēts, ka analizēt oglekļa pārvirzes risku var tikai salīdzinājumā ar iekārtām, kas emitē 
vairāk oglekļa un kas atrodas ārpus Kopienas, neņemot vērā CO2 emisijas, kas rodas, veicot 
transportēšanu no valstīm, kuras neatrodas Eiropā. Šis grozījums ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgu konkurenci ES ražojumiem un trešo valstu ražojumiem.
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Grozījums Nr. 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik lielā 
mērā attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas un CO2 izmaksu netiešo ietekmi 
uz elektroenerģijas cenu iekļaut ražojuma 
cenā, nezaudējot būtisku tirgus daļu
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

Or. en

Pamatojums

Lēmumu pieņemšanai par to, kuras nozares ir pakļautas oglekļa pārvirzes riskam un kādi 
pasākumi jāveic, lai šo risku novērstu, jābūt pārredzamai, lēmumi jāpieņem, apspriežoties ar 
attiecīgo nozaru pārstāvjiem, un tajos jāņem vērā iekļaušanas ES emisiju tirdzniecības 
sistēmā tiešā ietekme un CO2 izmaksu netiešā ietekme uz elektroenerģijas cenu.

Grozījums Nr. 565
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik lielā 
mērā attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 

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

nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām vai tādu ES 
reģionu iekārtām, uz kuriem neattiecas 
Kopienas sistēma, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

Or. en

Grozījums Nr. 566
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Kvotu piešķiršana dažādām nozarēm nedrīkst radīt tādus konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, kuru rezultātā samazinātos ražošanas procesa efektivitāte un palielinātos 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Jāizvairās no ražotņu pārvietošanas iekšējā tirgū vai 
energoefektīvu ražošanas procesu aizstāšanas ar mazākām ražotnēm, kuru ražošanas process 
nav tik efektīvs.
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Grozījums Nr. 567
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas, nozarēs 
ar augstām CO2 emisijām uz vienu 
pārdoto vienību; 

Or. en

Grozījums Nr. 568
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas un kāda 
ir netiešā ietekme CO2 izmaksas iekļaujot 
elektroenerģijas cenās;

Or. en

Pamatojums

Energoietilpīgām nozarēm ir pienākumi, ko paredz emisiju tirdzniecības sistēma, taču šo 
emisiju tirdzniecības sistēmā paredzēto pienākumu dēļ tām ir arī augstākas elektroenerģijas 
cenas. Tas ir jāņem vērā, vērtējot oglekļa pārvirzes risku.
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Grozījums Nr. 569
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ietekme, ko uz attiecīgo nozari vai 
apakšnozari atstāj CO2 emisiju izmaksu 
iekļaušana elektroenerģijas cenā.

Or. en

Grozījums Nr. 570
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 571
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

struktūra, attiecīgais ģeogrāfiskais un 
ražojumu tirgus, starptautiskās 
konkurences ietekme uz nozari, ņemot 
vērā , cita starpā, transporta un CO2 
izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 572
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari, ņemot vērā faktorus, kas ietekmē 
iespējamo importa apjomu;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir jāietver faktori, kas var samazināt starptautisko importa ražojumu 
spiedienu uz ES ražotājiem, piemēram, transporta izmaksas, ražošanas jaudas ierobežojumi 
pasaulē, pakalpojumu diferenciācija utt.

Grozījums Nr. 573
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 

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

ražojumu tirgus, starptautiskās 
konkurences ietekme uz nozari;

Or. en

Pamatojums

Oglekļa pārvirzes risks rodas tad, ja uz ražotājiem, kas darbojas gan ES, gan ārpus tās, 
neattiecina vienādus oglekļa emisiju ierobežojumus, turklāt Komisijas priekšlikumā ir 
paredzēts, ka analizēt oglekļa pārvirzes risku var tikai salīdzinājumā ar iekārtām, kas emitē 
vairāk oglekļa un kas atrodas ārpus Kopienas, neņemot vērā CO2 emisijas, kas rodas, veicot 
transportēšanu no valstīm, kuras neatrodas Eiropā. Šis grozījums ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgu konkurenci ES ražojumiem un trešo valstu ražojumiem.

Grozījums Nr. 574
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Oglekļa pārvirzes risks rodas tad, ja uz ražotājiem, kas darbojas gan ES, gan ārpus tās, 
neattiecina vienādus oglekļa emisiju ierobežojumus, turklāt Komisijas priekšlikumā ir 
paredzēts, ka analizēt oglekļa pārvirzes risku var tikai salīdzinājumā ar iekārtām, kas emitē 
vairāk oglekļa un kas atrodas ārpus Kopienas, neņemot vērā CO2 emisijas, kas rodas, veicot 
transportēšanu no valstīm, kuras neatrodas Eiropā. Šis grozījums ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgu konkurenci ES ražojumiem un trešo valstu ražojumiem.
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Grozījums Nr. 575
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ietekme, ko uz attiecīgo nozari vai 
apakšnozari atstāj CO2 emisiju izmaksu 
iekļaušana elektroenerģijas cenā.

Or. en

Grozījums Nr. 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

 Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ietekme, ko uz attiecīgo nozari vai 
apakšnozari atstāj CO2 emisiju izmaksu 
iekļaušana elektroenerģijas cenā.

Or. en

Pamatojums

Lēmumu pieņemšanai par to, kuras nozares ir pakļautas oglekļa pārvirzes riskam un kādi 
pasākumi jāveic, lai šo risku novērstu, jābūt pārredzamai, lēmumi jāpieņem, apspriežoties ar 
attiecīgo nozaru pārstāvjiem, un tajos jāņem vērā iekļaušanas ES emisiju tirdzniecības 
sistēmā tiešā ietekme un CO2 izmaksu netiešā ietekme uz elektroenerģijas cenu.
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Grozījums Nr. 577
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 578
Karl-Heinz Florenz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot šā punkta pirmajā daļā minētās 
nozares, Komisija ņem vērā arī to, ka 
Kopienā jānodrošina izejvielu drošība. 
Tas jo īpaši attiecas uz izejmateriāliem, 
kuru krājumu Eiropas ražošanas nozarei 
nav pietiekami.

Or. de

Pamatojums

Izejmateriāli ir svarīgs sekmīgas ekonomiskās attīstības faktors Kopienā. Situācija 
izejmateriālu jomā, kuru krājumi ES jau tagad ir mazi, ir būtiski svarīga nozīmīgāko Eiropas 
ražošanas nozaru starptautiskajai konkurētspējai.



AM\734873LV.doc 83/84 PE409.657v01-00

LV

Grozījums Nr. 579
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Katru gadu, pamatojoties uz jaunu 
tirgus informāciju, ikviena nozare, kas 
nav iekļauta Ia pielikumā, varēs pieprasīt 
Komisijai no jauna izskatīt jautājumu par 
to neaizsargātību pret oglekļa emisiju 
pārvirzi.

Or. en

Pamatojums

Ja tirgus informācija rāda, ka oglekļa pārvirze notiek nozarē, kas līdz tam netika uzskatīta 
par tādu, kas varētu būt pakļauta oglekļa pārvirzes riskam, jābūt iespējai novērst šo situāciju, 
negaidot nākamo pārskatu pēc 3 gadiem.

Grozījums Nr. 580
Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a. Ja dalībvalsts atsakās maksāt sodu 
saskaņā ar [pienākumu sadales lēmuma] 
atbilstības mehānismu, kā noteikts šī 
lēmuma 5.a pantā, CITL žurnālā ietur 
kvotas, kuru apjoms līdzvērtīgs emisiju 
samazinājuma iztrūkumam attiecīgajā 
gadā, un šīs kvotas attiecīgajām 
dalībvalstīm nepiešķir, kamēr tās 
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nesamaksā noteikto sodu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts tas, ka dalībvalstis ievēro sodu sistēmu, kas tām noteikta 
saskaņā ar pienākumu sadales lēmumu.
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