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Grozījums Nr. 581
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants Svītrots

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes gadījumā
Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā 
Komisija, ņemot vērā starptautisko 
sarunu iznākumu un to, kā tas ļaus 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas pasaulē, pēc apspriešanās 
ar visiem attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās
nozarēs un apakšnozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams CO2
emisiju pārvirzes risks. Ziņojumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.
– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu; 
– saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.
Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, 
kuru rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt 
un pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.”

Or. de
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 582
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants Svītrots

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes gadījumā
Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā 
Komisija, ņemot vērā starptautisko 
sarunu iznākumu un to, kā tas ļaus 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas pasaulē, pēc apspriešanās 
ar visiem attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās 
nozarēs un apakšnozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams CO2
emisiju pārvirzes risks. Ziņojumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.
– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;
– saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.
Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, 
kuru rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
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jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt 
un pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.

Or. en

Pamatojums

Dokumenta 10.a pants paredz noteikumu, lai novērstu CO2 emisijas pārvirzi nozarēs, kurās 
pastāv risks, ja netiek panākta starptautiska vienošanās.

Grozījums Nr. 583
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes gadījumā

Pasākumi energoietilpīgu uzņēmumu
atbalstam

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

3.v pantā noteikto energoietilpīgo iekārtu 
operatoriem piešķir bezmaksas kvotas, 
pamatojoties uz CO2 emisijas daudzumu, 
kas radies, ražojot elektroenerģiju, kuru 
paši patērē. Kvotas piešķir, pamatojoties 
uz salīdzinošo vērtēšanu.

– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;
– saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.
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Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, 
kuru rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt 
un pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.”

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 584
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes gadījumā

Importētāju pienākums nodot kvotas 

1. No 2013. gada 1. janvāra to 
izstrādājumu importētājiem, kuri noteikti 
saskaņā ar zemāk minētā 2. punkta 
nosacījumiem un attiecībā uz kuriem 
saskaņā ar 3. punkta nosacījumiem ir 
izstrādāta metodika, ir pienākums nodot 
kvotas vai arī tie ir tiesīgi saņemt 
bezmaksas kvotas atbilstoši 3. punktā 
noteiktajai kārtībai.
2. Izstrādājumi, attiecībā uz kuriem ir 
izstrādāti 1. panta noteikumi, ir tādi, kas 
var izraisīt oglekļa pārvirzi un kas ražoti 
valstīs, kuras, piemēram, rūpnieciski 
attīstītās valstīs, atšķirībā no Eiropas 
Savienības nav apņēmušās samazināt 
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siltumnīcefekta gāzu emisiju un jauno 
tirgus ekonomikas valstu gadījumā — nav 
izstrādājušas piemērotus jaunus 
pasākumus, kurus var vērtēt, apspriest un 
pārbaudīt. Ņemot vērā starptautisko 
sarunu iznākumu, Komisija, rīkojoties 
saskaņā ar 23. panta 2. punktā noteikto 
kārtību līdz 2010. gada 30. jūnijam 
izveido to izcelsmes valstu sarakstu, uz 
kurām attiecas šie noteikumi. 
Turklāt 23. panta 2. punktā noteiktās 
kārtības kontekstā Komisija izveido 
sarakstu, iekļaujot tajā nozares un 
izstrādājumus, uz kuriem attiecina gan 
šos noteikumus, novērtējot oglekļa emisiju 
pārvirzes risku 10.a panta 8. punktā 
minētajās nozarēs, gan šādus kritērijus:
a) emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
ietekme uz ražošanas izmaksām, ņemot 
vērā robežizmaksas (tostarp arī 
neplānotas izmaksas) bezmaksas kvotu 
piešķiršanas gadījumā vai vidējās 
izmaksas izsoles gadījumā;
b) līmenis, līdz kādam atsevišķām 
iekārtām konkrētā nozarē ir iespējams 
(piemēram, izmantojot visefektīvāko 
tehnoloģiju) samazināt emisijas apjomu;
c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari; 
d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES;
e) ikvienā nozarē paredzamās 
pieprasījuma izmaiņas pasaulē un 
reģionā;
f) preču pārvadāšanas izmaksas nozarē; 
g) izmaksas par ieguldījumiem jaunas 
ražotnes celtniecībā attiecīgajā nozarē.
Noteikumi, kas izklāstīti 1. punktā, 
neattiecas uz tādu preču importu, kuras 
ražotas valstīs vai reģionos, kas atbilstoši 
šīs direktīvas 25. panta noteikumiem ir 
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saistīti ar ES kvotu emisijas tirdzniecības 
sistēmu.
3. Kvotu apjoms, kuru importētājiem ir 
pienākums nodot, ir vienāds ar starpību 
starp:
– vidējo siltumnīcefekta gāzu emisijas 
daudzumu uz saražoto izstrādājumu 
tonnu, ko veido visā Kopienā saražotās 
attiecīgās preces, un šo daudzumu reizina 
ar importēto preču tonnu skaitu. Šajā 
otrajā aprēķina daļā vidējo emisijas 
daudzumu var aizstāt ar izdevīgāku 
emisijas koeficientu, ja importētājs, 
pamatojoties uz Eiropas Savienībā atzītas 
verificēšanas iestādes veikto revīziju, spēj 
pierādīt, ka ražošanas procesā sākotnēji 
rodas emisijas daudzums, kas ir mazāks 
par vidējo emisijas daudzumu Eiropā,
– un vidējo bezmaksas kvotu apjomu, kas 
visā Kopienā piešķirts šādas produkcijas 
ražošanai. 
Ja starpība starp pirmo un otro 
kopsummu ir pozitīva, tā nosaka kvotu 
apjomu, kuru importētājam ir pienākums 
nodot, bet, ja tā ir negatīva — apjomu, ko 
importētājs var saņemt bez maksas.
Lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
vidējo daudzumu, ko rada dažādu preču 
vai preču kategoriju ražošana visā 
Kopienā, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
23. panta 2. punkta noteikto kārtību, ņem 
vērā aprēķināto emisijas daudzumu, kas 
pārbaudīts atbilstoši 14. panta 
noteikumiem.
4. Lai sekmētu metodes izveidi tam, kā 
aprēķināt nododamo kvotu daudzumu 
attiecībā uz importu, kā noteikts saskaņā 
ar 3. punktu, Komisija var pieprasīt 
operatoriem ziņot par attiecīgo 
izstrādājumu ražošanu un prasīt, lai tiktu 
veikta šā ziņojuma neatkarīga pārbaude 
atbilstoši pamatnostādnēm, kas pieņemtas 
saskaņā ar 14. un 15. panta noteikumiem. 
Minētajās prasībās var ietvert ziņošanu 
par emisijas līmeņiem, uz kuriem attiecas 
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ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma un 
kuri saistīti ar ikviena izstrādājuma vai 
izstrādājumu kategorijas ražošanu.
5. Atbilstoši 23. panta 2. punktā 
noteiktajai kārtībai pieņemtajā regulā 
nosaka importētāju pienākumu nodot 
bezmaksas kvotas. Šajā regulā nosaka arī 
noteikumus, saskaņā ar kuriem 
importētāji, uz kuriem attiecas šis pants, 
deklarē pieprasīto kvotu nodošanu 
attiecībā uz importēto preču daudzumu.
6. Kvotu kopapjomu, ko dalībvalstis drīkst 
izsolīt saskaņā ar 10. pantu, palielina par 
importētāju nodoto kvotu skaitu, lai 
izpildītu 1. punktā minēto pienākumu, un 
samazina par kvotu skaitu, ko saņem 
importētāji saskaņā ar minēto punktu. 
Kvotu daudzumu, par cik gan palielina, 
gan samazina kopapjomu, savstarpēji 
sadala dalībvalstis saskaņā ar 10. panta 
2. punkta noteikumiem.
7. Izsolē gūtos papildieņēmumus, kas 
radušies no importētāju pienākuma nodot 
kvotas, savstarpēji sadala dalībvalstis 
saskaņā ar 6. punktā minēto kārtību. 
Dalībvalstis pusi no saņemtajiem papildu 
ieņēmumiem iemaksā pasaules klimata 
izmaiņu pielāgošanas fondā.
8. Lai izpildītu 1. punktā noteikto kvotu 
nodošanas pienākumu, importētāji var 
izmantot kvotu, ESV un SES tādu 
procentuālo daļu, ko iepriekšējā gadā ir 
izmantojuši operatori, vai arī kvotas no 
trešā valstī spēkā esošas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, kuru atzīst par 
atbilstošu tādam ierobežojumu līmenim, 
kāds ir Kopienas sistēmai.

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

9. Ne vēlāk kā 2010. gada 11. jūnijā
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
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par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:
– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, lai, galvenokārt, koriģētu
šīm nozarēm vai apakšnozarēm piešķirto 
bezmaksas kvotu proporciju saskaņā ar 
10.a pantu.

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

Ziņojumā izklāsta arī to īstenošanas 
pasākumu norisi, ar kuriem izveido 
robežu pielāgošanas mehānismu, kā 
paredzēts 1.–8. punktā.

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 585
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No 2013. gada 1. janvāra to 
izstrādājumu importētājiem un 
eksportētājiem, kuri noteikti saskaņā ar 
zemāk minētā 2. punkta nosacījumiem un 
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attiecībā uz kuriem saskaņā ar 3. punkta 
nosacījumiem ir izstrādāta metodika, ir 
pienākums nodot kvotas vai arī tie ir 
tiesīgi saņemt bezmaksas kvotas atbilstoši 
3. punktā noteiktajai kārtībai.
Izstrādājumi, uz kuriem attiecas 1. panta 
noteikumi, ir tādi, kas var izraisīt oglekļa 
pārvirzi un kas ražoti valstīs, kuras, 
piemēram, rūpnieciski attīstītās valstīs, 
atšķirībā no Eiropas Savienības nav 
apņēmušās samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju un rūpnieciski visattīstītāko 
valstu tirgus ekonomikas valstu 
gadījumā — nav izstrādājušas piemērotus 
jaunus pasākumus, kurus var vērtēt, 
pārbaudīt un apspriest atbilstoši 
starptautiski atzītām metodēm.
2. Ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
23. panta 2. punktā noteikto kārtību, līdz 
2010. gada 30. jūnijam izveido 1. punktā 
minēto izcelsmes valstu sarakstu. 
Turklāt 23. panta 2. punktā noteiktās 
kārtības kontekstā Komisija izveido 
sarakstu, iekļaujot tajā nozares un 
apakšnozares, kas minētas 1. pantā, un 
izstrādājumus, uz kuriem attiecina šos 
noteikumus, novērtējot oglekļa emisiju 
pārvirzes risku 10.a panta 8. punktā 
minētajās nozarēs.
Noteikumi, kas izklāstīti 1. punktā, 
neattiecas uz tādu preču importu, kuras 
ražotas valstīs vai reģionos, kas atbilstoši 
šīs direktīvas 25. panta noteikumiem ir 
saistīti ar ES kvotu emisijas tirdzniecības 
sistēmu.
3. Kvotu apjoms, kuru importētājiem ir 
pienākums nodot, ir vienāds ar starpību 
starp: 
– vidējo siltumnīcefekta gāzu emisijas 
daudzumu uz saražoto izstrādājumu 
tonnu, ko veido visā Kopienā saražotās 
attiecīgās preces, un šo daudzumu reizina 
ar importēto preču tonnu skaitu. Šajā 
otrajā aprēķina daļā vidējo emisijas 
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daudzumu var aizstāt ar izdevīgāku 
emisijas koeficientu, ja importētājs, 
pamatojoties uz Eiropas Savienībā atzītas 
verificēšanas iestādes veikto revīziju, spēj 
pierādīt, ka ražošanas procesā sākotnēji 
rodas emisijas daudzums, kas ir mazāks 
par vidējo emisijas daudzumu Eiropā,
– un vidējo bezmaksas kvotu apjomu, kas 
visā Kopienā piešķirts šādas produkcijas 
ražošanai.
Ja starpība starp pirmo un otro 
kopsummu ir pozitīva, tā nosaka kvotu 
apjomu, kuru importētājam ir pienākums 
nodot, bet, ja tā ir negatīva — apjomu, ko 
importētājs var saņemt bez maksas.
Lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
vidējo daudzumu, ko rada dažādu preču 
vai preču kategoriju ražošana visā 
Kopienā, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
23. panta 2. punkta noteikto kārtību, ņem 
vērā aprēķināto emisijas daudzumu, kas 
pārbaudīts atbilstoši 14. panta 
noteikumiem.
4. Lai sekmētu metodes izveidi tam, kā 
aprēķināt nododamo kvotu daudzumu 
attiecībā uz importu, kā noteikts saskaņā 
ar 3. punktu, Komisija var pieprasīt 
operatoriem ziņot par attiecīgo 
izstrādājumu ražošanu un prasīt, lai tiktu 
veikta šā ziņojuma neatkarīga pārbaude 
atbilstoši pamatnostādnēm, kas pieņemtas 
saskaņā ar 14. un 15. panta noteikumiem. 
Minētajās prasībās var ietvert ziņošanu 
par emisijas līmeņiem, uz kuriem attiecas 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma un 
kuri saistīti ar ikviena izstrādājuma vai 
izstrādājumu kategorijas ražošanu.
5. Atbilstoši 23. panta 2. punktā 
noteiktajai kārtībai pieņemtajā regulā 
nosaka importētāju pienākumu nodot 
bezmaksas kvotas. Šajā regulā nosaka arī 
noteikumus, saskaņā ar kuriem 
importētāji, uz kuriem attiecas šis pants, 
deklarē pieprasīto kvotu nodošanu 
attiecībā uz importēto preču daudzumu.
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6. Kvotu kopapjomu, ko dalībvalstis drīkst 
izsolīt saskaņā ar 10. pantu, palielina par 
importētāju nodoto kvotu skaitu, lai 
izpildītu 1. punktā minēto pienākumu, un 
samazina par kvotu skaitu, ko saņem 
importētāji saskaņā ar minēto punktu.
7. Izsolē gūtos papildieņēmumus, kas 
radušies no importētāju pienākuma nodot 
kvotas, iemaksā Eiropas Savienības 
fondā, lai veiktu enerģijas pētniecību un 
attīstību un lai cīnītos pret klimata 
pārmaiņām.
8. Lai izpildītu 1. punktā noteikto kvotu 
nodošanas pienākumu, importētāji var 
izmantot kvotu, ESV un SES tādu 
procentuālo daļu, ko iepriekšējā gadā ir 
izmantojuši operatori, vai arī kvotas no 
trešā valstī spēkā esošas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, kuru atzīst par 
atbilstošu tādam ierobežojumu līmenim, 
kāds ir Kopienas sistēmai.
9. Ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30. jūnijam 
Komisija saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību pieņem noteikumus, 
kuros paredz, ka no 2013. gada 1. janvāra 
augstāk 2. punktā minēto preču 
importētāji no Kopienas Eksporta reģistra 
var saņemt bezmaksas kvotas. Tādēļ 
Kopienā veido kvotu rezervi, kuras apjoms 
ir mazāks nekā 2  % no kvotu kopapjoma 
Kopienā.
10. Komisija līdz 2009. gada 30. jūnijam 
veic pētījumu par juridiskajiem 
jautājumiem, kuri jāņem vērā , lai 
nodrošinātu šā instrumenta atbilstību 
starptautiskajām tirdzniecības tiesībām. 
Vajadzības gadījumā Komisija sagatavo 
arī plānu un grafiku saziņai un 
apspriedēm ar citām attiecīgām valstīm 
par paņēmieniem, kā iespējami sekmīgāk 
risināt konstatētās problēmas.

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

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

attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Ziņojumam pievieno jebkādus 
priekšlikumus par nozarēm vai 
apakšnozarēm piešķirto bezmaksas kvotu 
proporcijas koriģēšanu saskaņā ar 
10.a pantu.

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

Ziņojumā izklāsta arī to īstenošanas 
pasākumu norisi, ar kuriem izveido 
robežu pielāgošanas mehānismu, kā 
paredzēts 1.–9. punktā.

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

Or. fr

Pamatojums

Būtu svarīgi direktīvas pamattekstā iekļaut principus par kārtību, kādā tiek iekļauts oglekļa 
imports, tā lai nodrošinātu uzticību ES, cenšoties panākt pietiekošu starptautisku vienošanos 
līdz 2009. gada beigām. 

Būtu arī svarīgi norādīt vismaz galvenās apjoma noteikšanas un pārbaudes prasības katrām 
saistībām, ko apņemas ekonomiski visattīstītākās jaunattīstības valstis. Šīm prasībām arī 
jākoncentrējas uz šo jaunattīstības valstu „ieguldījumu”.

Jānoskaidro arī „jauno tirgus ekonomikas valstu” jēdziens.
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Grozījums Nr. 586
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No 2013. gada 1. janvāra to preču 
importētājiem un eksportētājiem, kuri 
noteikti saskaņā ar zemāk minētā 
2. punkta nosacījumiem un attiecībā uz 
kuriem saskaņā ar 3. punkta 
nosacījumiem ir izstrādāta metodika, ir 
pienākums nodot kvotas vai arī tie ir 
tiesīgi saņemt bezmaksas kvotas atbilstoši 
3. punktā noteiktajai kārtībai. 
Izstrādājumi, attiecībā uz kuriem ir 
izstrādāti 1. panta noteikumi, ir tādi, kas 
var izraisīt oglekļa pārvirzi un kas ražoti 
valstīs, kuras, piemēram, rūpnieciski 
attīstītās valstīs, atšķirībā no Eiropas 
Savienības nav apņēmušās samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
rūpnieciski visattīstītāko valstu tirgus 
ekonomikas valstu gadījumā — nav 
izstrādājušas piemērotus jaunus 
pasākumus, kurus var vērtēt, pārbaudīt 
un apspriest atbilstoši starptautiski 
atzītām metodēm.
2. Ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
23. panta 2. punktā noteikto kārtību, līdz 
2010. gada 30. jūnijam izveido 1. punktā 
minēto izcelsmes valstu sarakstu.
Turklāt 23. panta 2. punktā noteiktās 
kārtības kontekstā Komisija izveido 
sarakstu, iekļaujot tajā nozares un 
apakšnozares, kas minētas 1. pielikumā, 
un izstrādājumus, uz kuriem attiecina šos 
noteikumus, novērtējot oglekļa emisiju 
pārvirzes risku 10.a panta 8. punktā 
minētajās nozarēs.
Energoietilpīgu nozaru iekārtas un tādas 
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iekārtas apakšnozarēs, kuras patērē 
elektroenerģija atbilstoši 2. panta 4.b 
apakšpunktam, 3.  un 4. punktam 
2003. gada 27. oktobra Direktīvā 
2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas 
noteikumus par nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai, 
iekļauj iekārtu sarakstā 1. pielikumā, 
pamatojoties uz to netiešo emisiju.
Noteikumi, kas izklāstīti 1. punktā, 
neattiecas uz tādu preču importu, kuras 
ražotas valstīs vai reģionos, kas atbilstoši 
25. panta noteikumiem ir saistīti ar ES 
kvotu emisijas tirdzniecības sistēmu. 
3. Kvotu apjoms, kuru importētājiem ir 
pienākums nodot, ir vienāds ar starpību 
starp: 
– vidējo siltumnīcefekta gāzu emisijas 
daudzumu uz saražoto izstrādājumu 
tonnu, ko veido visā Kopienā saražotās 
attiecīgās preces, un šo daudzumu reizina 
ar importēto preču tonnu skaitu. Šajā 
otrajā aprēķina daļā vidējo emisijas 
daudzumu var aizstāt ar izdevīgāku 
emisijas koeficientu, ja importētājs, 
pamatojoties uz Eiropas Savienībā atzītas 
verificēšanas iestādes veikto revīziju, spēj 
pierādīt, ka ražošanas procesā sākotnēji 
rodas emisijas daudzums, kas ir mazāks 
par vidējo emisijas daudzumu Eiropā,
– un vidējo bezmaksas kvotu apjomu, kas 
visā Kopienā piešķirts šādas produkcijas 
ražošanai.
Ja starpība starp pirmo un otro 
kopsummu ir pozitīva, tā nosaka kvotu 
apjomu, kuru importētājam ir pienākums 
nodot, bet, ja tā ir negatīva — apjomu, ko 
importētājs var saņemt bez maksas.
Lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
vidējo daudzumu, ko rada dažādu preču 
vai preču kategoriju ražošana visā 
Kopienā, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 
23. panta 2. punkta noteikto kārtību, ņem 
vērā aprēķināto emisijas daudzumu, kas 
pārbaudīts atbilstoši 14. panta 
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noteikumiem.
4. Lai sekmētu metodes izveidi tam, kā 
aprēķināt nododamo kvotu daudzumu 
attiecībā uz importu, kā noteikts saskaņā 
ar 3. punktu, Komisija var pieprasīt 
operatoriem ziņot par attiecīgo 
izstrādājumu ražošanu un prasīt, lai tiktu 
veikta šā ziņojuma neatkarīga pārbaude 
atbilstoši pamatnostādnēm, kas pieņemtas 
saskaņā ar 14. un 15. panta noteikumiem. 
Minētajās prasībās var ietvert ziņošanu 
par emisijas līmeņiem, uz kuriem attiecas 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma un 
kuri saistīti ar ikviena izstrādājuma vai 
izstrādājumu kategorijas ražošanu.
5. Atbilstoši 23. panta 2. punktā 
noteiktajai kārtībai pieņemtajā regulā 
nosaka importētāju pienākumu nodot 
bezmaksas kvotas. Šajā regulā nosaka arī 
noteikumus, saskaņā ar kuriem 
importētāji, uz kuriem attiecas šis pants, 
deklarē pieprasīto kvotu nodošanu 
attiecībā uz importēto preču daudzumu.
6. Kvotu kopapjomu, ko Kopienas 
pilnvarota iestāde drīkst izsolīt saskaņā ar 
10. pantu, palielina par importētāju 
nodoto kvotu skaitu, lai izpildītu 1. punktā 
minēto pienākumu, un samazina par 
kvotu skaitu, ko saņem importētāji 
saskaņā ar minēto punktu. 
7. Izsolē gūtos papildieņēmumus, kas 
radušies no importētāju pienākuma nodot 
kvotas, iemaksā Eiropas Savienības 
fondā, lai veiktu enerģijas pētniecību un 
attīstību un lai cīnītos pret klimata 
pārmaiņām.
8. Lai izpildītu 1. punktā noteikto kvotu 
nodošanas pienākumu, importētāji var 
izmantot kvotu, ESV un SES tādu 
procentuālo daļu, ko iepriekšējā gadā ir 
izmantojuši operatori, vai arī kvotas no 
trešā valstī spēkā esošas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, kuru atzīst par 
atbilstošu tādam ierobežojumu līmenim, 
kāds ir Kopienas sistēmai.
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9. Ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30. jūnijam 
Komisija saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību pieņem noteikumus, 
kuros paredz, ka no 2013. gada 1. janvāra 
augstāk 2. punktā minēto preču 
eksportētāji no Kopienas Eksporta 
reģistra var saņemt bezmaksas kvotas. 
Tādēļ Kopienā veido kvotu rezervi, kuras 
apjoms ir mazāks nekā 2  % no kvotu 
kopapjoma Kopienā.
10. Līdz 2009. gada 30. jūnijam Komisija 
veic pētījumu par juridiskajiem 
jautājumiem, kuri jāņem vērā , lai 
nodrošinātu 9. punkta noteikumu 
atbilstību starptautiskajām tirdzniecības 
tiesībām. Vajadzības gadījumā Komisija 
sagatavo arī plānu un grafiku saziņai un 
apspriedēm ar citām attiecīgām valstīm 
par paņēmieniem, kā iespējami sekmīgāk 
risināt konstatētās problēmas. 

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

11. Ne vēlāk kā 2010. gada jūnijā
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus par nozarēm vai 
apakšnozarēm piešķirto bezmaksas kvotu 
proporcijas koriģēšanu saskaņā ar 
10.a pantu.

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

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

Ziņojumā izklāsta arī to īstenošanas 
pasākumu norisi, ar kuriem izveido 
robežu pielāgošanas mehānismu, kā 
paredzēts 1.–9. punktā.

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

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

samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt un 
pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.

Or. fr

Pamatojums

Būtu svarīgi direktīvas pamattekstā iekļaut principus par kārtību, kādā tiek iekļauts oglekļa 
imports, tā lai nodrošinātu uzticību ES, cenšoties panākt pietiekošu starptautisku vienošanos 
līdz 2009. gada beigām. 

Būtu arī svarīgi norādīt vismaz galvenās apjoma noteikšanas un pārbaudes prasības katrām 
saistībām, ko apņemas ekonomiski visattīstītākās jaunattīstības valstis. Šīm prasībām arī 
jākoncentrējas uz šo jaunattīstības valstu „ieguldījumu”.

Jānoskaidro arī „jauno tirgus ekonomikas valstu” jēdziens.

Grozījums Nr. 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 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.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

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

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

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

Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, kuri 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret 
konkurējošām nozarēm un kuriem jābūt 
tādiem, kurus iespējams uzraudzīt un 
pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi. 

3. Nosakot 1. punktā minētās nozares, 
Komisija ņem vērā, cik lielā mērā 
attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu iekārtām, 
kuras darbojas ārpus Kopienas valstīs, 
kurās nenosaka līdzvērtīgus un 
pārbaudāmus emisijas ierobežojumus, 
ņemot vērā šādus aspektus:

a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;

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

c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz
nozari;
d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
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politika ārpus ES;
e) ietekme, ko uz  attiecīgo nozari vai 
apakšnozari rada CO2 emisijas izmaksu 
iekļaušana elektroenerģijas cenā.

Lai izvērtētu, kāda ietekme ir izmaksu 
pieaugumam, kas radies Kopienas 
sistēmas dēļ, cita starpā var izmantot 
aplēses par zaudētajiem pārdošanas 
apjomiem oglekļa cenas pieauguma dēļ 
vai aplēses par ietekmi uz attiecīgo iekārtu 
rentabilitāti.
Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles
procedūru.

Or. en

Pamatojums

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

10.a panta 9. punkts ir būtiska to pasākumu sastāvdaļa, kuri vērsti pret oglekļa pārvirzi, tāpēc 
tas tiek iekļauts šajā pantā kā 3. punkts.

Ietekme, ko rada CO2 emisijas izmaksu iekļaušana elektroenerģijas cenā, jāņem vērā, 
nosakot oglekļa pārvirzes risku.

Grozījums Nr. 588
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 

Ne vēlāk kā 2011. gada janvārī gadījumā, 
ja nav panākta visaptveroša starptautiska 
vienošanās, Komisija, ņemot vērā valstī 
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siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:.

spēkā esošos pasākumus siltumnīcas
efektu izraisošo gāzu emisijas
samazināšanai ārpus Kopienas, pēc 
apspriešanās ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās nozarēs 
un apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.

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

– koriģēt saskaņā ar 10.a pantu noteikto 
n o z a r u  vai apakšnozaru ražojumu 
importētāju iesaistīšanu Kopienas sistēmā;

- pieņemt citus tiešos pasākumus, lai 
novērstu lielāku pasaules mēroga emisiju 
risku, ko izraisa tādu ES nozaru 
pārvietošana, kas konkurē pasaulē un uz 
kurām attiecas visu kvotu izsole, un lai 
nodrošinātu konkurētspēju ES nozarēm, 
kas konkurē pasaulē, nemazinot Kopienas 
sistēmas efektivitāti vides jomā.

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

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

Or. en

Pamatojums

Līdztekus kvotu importa prasībai attiecībā uz ES ievestiem energoietilpīgiem ražojumiem var 
būt nepieciešami arī citi pasākumi, lai atbalstītu ES eksporta nozari, ciktāl uz to skar 
nozīmīga starptautiska konkurence ar tādām valstīm, kas neveic ticamus pasākumus 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.  
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Grozījums Nr. 589
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu līdz pat 100 
procentiem no tā daudzuma, kas noteikts 
saskaņā ar 10.a panta noteikumiem;

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

– ja nav noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, koriģēt saskaņā 
ar 10.a pantu noteikto nozaru vai 
apakšnozaru ražojumu importētāju 
iesaistīšanu Kopienas sistēmā; šādam 
robežu koriģēšanas mehānismam būtu 
jānodrošina ES ražotājiem un šādu 
izstrādājumu importētājiem vienlīdzīgas 
pozīcijas.
Ja ir noslēgts starptautisks nolīgums par 
klimata pārmaiņām, analītiskajam 
ziņojumam var pievienot priekšlikumus 
pēc 10a. panta 1. punktā paredzētā 
pārskata, lai nodrošinātu, ka bez maksas 
kvotas piešķir tikai tad, ja tas ir pilnīgi 
pamatoti, ņemot vērā starptautisko 
nolīgumu.

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas ziņojums pēc starptautiskā nolīguma būtu jāiesniedz līdz 2010. gada jūnijam. 
Komisija ir arī ierosinājusi divus pārskatus — vienu saskaņā ar 10.a panta 1. punktu, kurā, 
ņemot vērā starptautisko nolīgumu, ir jāizvērtē, vai ir nepieciešams piešķirt kvotas bez 
maksas, un otru saskaņā ar 10.b pantu. Šie pārskati būtu jāapvieno, lai paātrinātu procesu un 
uzlabotu noteiktību.

Grozījums Nr. 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ziņojumam pievieno attiecīgus 2. Analītiskajam ziņojumam, kas minēts 
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priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:. 1. punktā, pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, ar kuriem, ņemot vērā 
pilnīgas īstenošanas grafiku, cenšas:

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

– koriģēt visām 10.a pantā minētajām
nozarēm piešķirto bezmaksas kvotu 
proporciju;

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

– noteikt attiecībā uz oglekļa pārvirzi, uz 
kuru neattiecas citi pasākumi, oglekļa 
izlīdzināšanas sistēmas saskaņā ar 
10.a pantu noteikto nozaru vai apakšnozaru 
ražojumu eksportētājiem un 
importētājiem. Minētās sistēmas
neierobežo kvotu tirgus likviditāti.

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

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

UNFCCC (ANO Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām) Līgumslēdzēju pušu 
13. konference un Kioto protokola līgumslēdzēju 
pušu 3. sanāksme, kas notika Bali (Indonēzijā) 
2007. gada 3.–14. decembrī.

Or. pl

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredzēts noskaidrot, ka ņem vērā tikai starptautiskus nolīgumus, kas 
noslēgti saskaņā ar UNFCC.  Tajā ir izklāstīti kritēriji, ko piemēro starptautiskiem 
nolīgumiem. Stāvokli izvērtē visās rūpniecības nozarēs, bet jo īpaši tajās, kas ir ļoti 
energoietilpīgas. Starptautiski nolīgumi jāizvērtē arī no īstenošanas grafika aspekta. 
Izlīdzināšanas sistēmas sniegs papildu iespēju — tās neierobežos nozaru integrēšanu Eiropas 
Savienības ETS un nepalielinās slogu, kas uzlikts ES iekārtām, uz ko attiecas ES ETS.

Grozījums Nr. 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

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

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

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

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

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

– saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru vai 
apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā;
– koriģēt saņemto bezmaksas kvotu 

apjomu, lai kompensētu elektroenerģijas 
cenā ietverto CO2 emisijas izmaksu 
netiešo ietekmi uz nozarēm, kuras 
noteiktas saskaņā ar 10.a panta 9. punktu 
un kuras īpaši ietekmē šīs izmaksas. 
Maksimālais kvotu apjoms, ko piešķir 
CO2 izmaksu iekļaušanai elektroenerģijas 
cenā, balstās uz šo iekārtu 
elektroenerģijas patēriņa vidējā 
apstiprinātā daudzuma gadā laika posmā 
no 2005. līdz 2007. gadam un to 
marginālo elektroenerģijas ieguves 
tehnoloģiju prognozējamo CO2 izmaksu 
iekļaušanas cenā, kas nosaka 
elektroenerģijas tirgus cenas, un tas ir 
papildus jebkādām bezmaksas kvotām, ko 
piešķir tiešajām emisijām,
un ar tiem attiecīgi groza 10.a panta 
7. punkta noteikumus.

Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, kuru 
rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 

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

klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt un 
pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.

Or. en

Pamatojums

Pārskatā jāietver arī apsvērumi par CO2 emisijas izmaksu ietveršanu elektroenerģijas cenā 
nozarēs, kurās netiešās emisijas apjoms ir lielāks nekā tiešās emisijas apjoms un tādēļ šīs 
nozares jo īpaši izjūt elektroenerģijas cenu paaugstināšanās ietekmi.  Ir nepieciešama 
noteikta sistēma, lai paredzētu standartus bezmaksas kvotu piešķiršanai, lai kompensētu CO2
izmaksu iekļaušanu tādas elektroenerģijas cenā, ko izmanto energoietilpīgā rūpniecībā.  
Iekļaušana Kopienas importētāju shēmā nebūtu sekmīga nozarēs ar plašām lejupējām 
nozarēm, jo patēriņa preces ir pārāk sarežģītas, lai tās varētu aizsargāt šāda sistēma.

Grozījums Nr. 592
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

– koriģēt šīm apakšnozarēm un iekārtām
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

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

apakšnozaru un iekārtu ražojumu 
importētājus iesaistīt Kopienas sistēmā. 

Or. en

Grozījums Nr. 593
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā un 
pēc tam reizi 3 gados Komisija nosaka tās 
nozares, kurās ir ievērojams oglekļa 
pārvirzes risks. 

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 
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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, inter alia var izmantot 
aplēses par zaudētajiem pārdošanas 
apjomiem oglekļa cenas pieauguma dēļ 
vai aplēses par ietekmi uz attiecīgo iekārtu 
rentabilitāti.

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka Komisija neatkarīgi no tā, vai tiek pieņemts ierosinājums par 
100 % bezmaksas kvotām, joprojām var noteikt nozares, kurās ir ievērojams oglekļa pārvirzes 
risks.  Ir skaidrs, ka nekas netiks panākts gadījumā, ja uzņēmumi pārcelsies no Eiropas uz 
valstīm, kuru valdības ir atteikušās pievienoties UNFCCC — siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas pieaugs, un Eiropā tiks zaudētas darba vietas. Ir jāatrod efektīvākais veids šīs 
problēmas risināšanai.

Grozījums Nr. 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

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

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes gadījumā

Pasākumi enerģētikas nozaru atbalstam 
CO2 emisiju pārvirzes gadījumā

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

Ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis nozarēs 
un apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.

Or. en

Pamatojums

Šāda veida noteikums būtu jāpiemēro arī nozarēm, kas nav energoietilpīgas, bet kas arī ir 
pakļautas ievērojamam oglekļa pārvirzes riskam, ņemot vērā, ka daudzas ES valstis atrodas 
pie ES robežām. Turklāt tiesību aktiem attiecībā uz vidi būtu jānodrošina resursu ilgtspējīga 
izmantošana visā ES, nevis jāatbalsta ražošanas pārcelšana uz valstīm ārpus ES, izmantojot 
videi mazāk draudzīgu tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes gadījumā

Pasākumi enerģētikas nozaru atbalstam
CO2 emisiju pārvirzes gadījumā

Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 

Ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 



AM\734914LV.doc 31/90 PE409.659v01-00

LV

siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:.

siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis nozarēs 
un apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks. Ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.

Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi būtu jāpiemēro arī nozarēm, kas nav energoietilpīgas, bet kas arī ir pakļautas 
ievērojamam oglekļa pārvirzes riskam. Tiesību aktiem attiecībā uz vidi būtu jānodrošina 
resursu ilgtspējīga izmantošana visā ES, nevis jāatbalsta ražošanas pārcelšana uz valstīm 
ārpus ES, izmantojot videi mazāk draudzīgu tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 596
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ne vēlāk kā 2009. gada septembrī
Komisija iesniedz ziņojumu, kurā analizēts 
stāvoklis energoietilpīgās nozarēs un 
apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks. Energoietilpīgo nozaru 
atbalsta pasākumus, kas noteikti 
10.b pantā, var atcelt tikai, pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem, Eiropas Parlamentu un 
Padomi noslēdzot starptautisku nolīgumu, 
kurā paredzēti tādi paši mērķi attiecībā uz 
emisijas samazināšanu kā tie, kas jāpilda
dalībvalstīm.

Ziņojumam pievieno attiecīgus Šim analītiskajam ziņojumam pievieno 
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priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:. attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.

Or. de

Pamatojums

Ieguldījumu un plānošanas drošību tām energoietilpīgajām nozarēm, par kurām Komisijai 
nav jānoskaidro CO2 emisiju pārvirzes risks līdz 2010. gada jūnijam, iespējams panākt tad, ja 
direktīva par emisijas kvotu tirdzniecību savlaicīgi noteiks, kuras nozares saņem 100 % 
bezmaksas kvotas. Lai nepieļautu neizdevīgus konkurences apstākļus, tam jābūt ilgtermiņa 
statusam tik ilgi, līdz noslēdz starptautisku nolīgumu, kurā ir noteikti tādi paši emisijas 
samazināšanas mērķi, kā tiek ierosināts.

Grozījums Nr. 597
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ne vēlāk kā 2009. gada septembrī
Komisija iesniedz ziņojumu, kurā analizēts 
stāvoklis energoietilpīgās nozarēs un 
apakšnozarēs, par kurām konstatēts, ka 
tajās pastāv ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks. Energoietilpīgo nozaru 
atbalsta pasākumus, kas noteikti 
10.b pantā, var atcelt tikai, noslēdzot 
starptautisku nolīgumu, kurā paredzēti 
tādi paši mērķi attiecībā uz emisijas 
samazināšanu kā tie, kas jāpilda 
dalībvalstīm.

Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:.

Šim analītiskajam ziņojumam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.

Or. de
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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. Lai 
nepieļautu CO2 emisiju nodošanu, bezmaksas kvotu piešķiršanai jābūt spēkā tik ilgi, līdz 
noslēdz starptautisku nolīgumu, kurā ir noteikti tādi paši emisijas samazināšanas mērķi kā ES 
ETS.

Grozījums Nr. 598
Antonio De Blasio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā 
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs, 
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Ziņojumam pievieno attiecīgus
priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:.
– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

Ne vēlāk kā 2009. gada 31. decembrī 
Komisija, ņemot vērā starptautisko sarunu 
iznākumu un to, kā tas ļaus samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē, pēc apspriešanās ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēts stāvoklis 
energoietilpīgās nozarēs un apakšnozarēs 
ar tiešu un netiešu emisiju, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams CO2
emisiju pārvirzes risks. Ziņojumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.

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

Or. hu
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Grozījums Nr. 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Uzskatām, ka tādu pašu iemeslu dēļ kā augstāk minētie saistībā ar to nozaru noteikšanu, kas
pakļautas oglekļa emisiju pārvirzei, termiņš, līdz kuram ziņojums jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei, būtu jāpārceļ uz 2010. gada jūniju.

Grozījums Nr. 600
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

apspriešanās ar visiem attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās nozarēs 
un apakšnozarēs, un enerģētikas nozarēs,
par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, tostarp, piemēram, šādus:.

Or. en

Pamatojums

Jautājums par oglekļa pārvirzi ir jārisina pienācīgi, pieņemot paredzamus tiesību aktus. 
Tādēļ iespējami drīz un katrā ziņā līdz 2011. gadam ir jāatrisina divi jautājumi — jānosaka, 
kuras nozares jo īpaši apdraud oglekļa pārvirzes risks, un jāveic attiecīgi pasākumi.

Enerģētikas nozari, kas dažās dalībvalstīs darbojas kā vairāki neatkarīgi enerģētikas tirgi, 
oglekļa pārvirzes risks apdraud tieši tādā pašā mērā kā energoietilpīgās nozares, un tādēļ tā 
jāietver Komisijas ziņojumā.

Grozījums Nr. 601
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 602
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijai jāspēj līdz 2010. gada jūnijam sniegt analīzi attiecībā uz 2009. gada decembrī 
rīkotās Kopenhāgenas konferences rezultātiem. Šī analīze un izrietošie pasākumi sniegs 
būtisku informāciju tirgum. 

Grozījums Nr. 603
Jens Holm

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

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

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Bezmaksas kvotas nav labs veids, kā risināt oglekļa pārvirzes problēmu. Bezmaksas kvotu 
piešķiršana nozarēm, kas ir vienas no lielākajām siltumnīcas efektu izraisošo gāzu radītājām, 
neveicinās šo uzņēmumu vēlēšanos samazināt ražošanas procesu radīto nelabvēlīgo ietekmi 
uz vidi.  

Grozījums Nr. 604
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– saskaņā ar šā panta 1. punktā noteikto 
nozaru vai apakšnozaru ražojumu 
importētājus iesaistīt Kopienas sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks labojums

Grozījums Nr. 605
Jens Holm

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

– piemērot robežšķērsošanas nodokļa 
pielāgojumu, lai kompensētu to, ka 
uzņēmumi, kuri darbojas valstīs, kuras 
nepiemēro UNFCCC, saņem efektīvas 
subsīdijas. 

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem, kuri veic ražošanu valstīs, kuru valdības ir izvēlējušās nepievienoties UNFCC, 
ir priekšrocības, konkurējot ar Eiropas uzņēmumiem un citiem, kuriem ir jāiegādājas emisiju 
tirdzniecības atļaujas. Tādēļ būtu saprātīgi paredzēt iespēju ieviest izlīdzinošus nodokļus, 
kurus piemērotu šajās valstīs ražoto preču importam, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un 
apkarotu oglekļa pārvirzi. 

Grozījums Nr. 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– koriģēt saņemto bezmaksas kvotu 
apjomu, lai kompensētu elektroenerģijas 
cenā ietverto CO2 emisijas izmaksu 
netiešo ietekmi uz nozarēm, kuras 
noteiktas saskaņā ar 10.a panta 3. punktu 
un kuras īpaši ietekmē šīs izmaksas. 
Kvotas CO2 emisijas izmaksu ietveršanai 
elektroenerģijas cenā piešķirs papildus, 
un to daudzumu atņems no to kvotu 
apjoma, kuras piešķirtas saskaņā ar 
10. panta 1. punktu un uz kurām 
neattiecas 12. panta 1. un 3. punkta 
noteikumi.

Or. en
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Pamatojums

Izmaksas, kas rodas, CO2 cenas novirzot uz elektroenerģijas patērētājiem, varētu ievērojami 
ietekmēt energoietilpīgu nozaru rentabilitāti. Ja turklāt parādās oglekļa pārvirzes risks, 
jāpiešķir kvotas papildus tām kvotām, kas piešķirtas tiešajai emisijai. Šādi piešķirtas kvotas 
jāatrēķina no izsoles fonda, un tam nebūs negatīvas ietekmes uz operatoriem, uz kuriem 
attiecas izsoles, ja viņi ir atbrīvoti no pienākuma katru gadu nodot kvotas un ja nodošana nav 
atļauta.

Grozījums Nr. 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– koriģēt saņemto bezmaksas kvotu 
apjomu, lai kompensētu elektroenerģijas 
cenā ietverto CO2 emisijas izmaksu 
netiešo ietekmi uz nozarēm, kuras 
noteiktas saskaņā ar 10.a panta 3. punktu 
un kuras īpaši ietekmē šīs izmaksas. 
Kvotas CO2 emisijas izmaksu ietveršanai 
elektroenerģijas cenā piešķirs papildus, 
un to daudzumu atņems no to kvotu 
apjoma, kuras piešķirtas saskaņā ar 
10. panta 1. punktu un uz kurām 
neattiecas 12. panta 1. un 3. punkta 
noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Izmaksas, kas rodas, CO2 cenas novirzot uz elektroenerģijas patērētājiem, varētu ievērojami 
ietekmēt energoietilpīgu nozaru rentabilitāti. Ja turklāt parādās oglekļa pārvirzes risks, 
jāpiešķir kvotas papildus tām kvotām, kas piešķirtas tiešajai emisijai. Šādi piešķirtas kvotas 
jāatrēķina no izsoles fonda, un tam nebūs negatīvas ietekmes uz operatoriem, uz kuriem 
attiecas izsoles, ja viņi ir atbrīvoti no pienākuma katru gadu nodot kvotas un ja nodošana nav 
atļauta.
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Grozījums Nr. 608
Irena Belohorská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– koriģēt saņemto bezmaksas kvotu 
apjomu, lai kompensētu elektroenerģijas 
cenā ietverto CO2 emisijas izmaksu 
netiešo ietekmi uz nozarēm, kuras 
noteiktas saskaņā ar 10.a panta 3. punktu 
un kuras īpaši ietekmē šīs izmaksas. 
Kvotas CO2 emisijas izmaksu ietveršanai 
elektroenerģijas cenā piešķirs papildus, 
un to daudzumu atņems no to kvotu 
apjoma, kuras piešķirtas saskaņā ar 
10. panta 1. punktu un uz kurām 
neattiecas 12. panta 1. un 3. punkta 
noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Izmaksas, kas rodas, CO2 cenas novirzot uz elektroenerģijas patērētājiem, varētu ievērojami 
ietekmēt energoietilpīgu nozaru rentabilitāti. Ja turklāt parādās oglekļa pārvirzes risks, 
jāpiešķir kvotas papildus tām kvotām, kas piešķirtas tiešajai emisijai. Šādi piešķirtas kvotas 
jāatrēķina no izsoles fonda, un tam nebūs negatīvas ietekmes uz operatoriem, uz kuriem 
attiecas izsoles, ja viņi ir atbrīvoti no pienākuma katru gadu nodot kvotas un ja nodošana nav 
atļauta.

Grozījums Nr. 609
Marie-Noëlle Lienemann

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

– izskatīt iespēju ieviest oglekļa 
izlīdzināšanas nodokli importam no šīm 
nozarēm un apakšnozarēm;

Or. fr

Pamatojums

Nepieciešama sistēma, lai novērstu negodīgu konkurenci attiecībā pret Eiropas uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās 
var būt būtisks oglekļa emisiju pārvirzes 
risks, vai nozarē spēkā esošam 
starptautiskam nolīgumam, kurš attiecas 
šādām nozarēm, ir jāatbilst vismaz 
turpmāk minētajiem kritērijiem, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus attiecībā uz iekārtām nozares 
nozarēs, par kurām konstatēts, ka tajās 
pastāv ievērojams oglekļa emisiju 
pārvirzes risks: 
i) vienādi CO2 emisijas samazināšanas 
mērķi; 
ii) līdzīgas CO2 emisijas samazināšanas 
sistēmas, kurām ir līdzvērtīga ietekme, 
kuras pamatojas uz salīdzinošo vērtēšanu 
un kuras piemēro visas iesaistītās valstis 
vai valstis, kurās nav noteikti līdzvērtīgi 
CO2 emisijas samazināšanas mērķi 
nozarēs, uz kurām attiecas Kopienas 
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sistēma;
iii) iedarbīga starptautiska uzraudzības un 
pārbaudes sistēma;
iv) ES sistēmai pielīdzināms saistošs 
strīdu izšķiršanas mehānisms un skaidri 
noteikti sodi par pārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 611
Irena Belohorská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starptautiskajiem nolīgumiem, kuros 
ietvertas rūpniecības nozares, kas 
pakļautas ievērojamam oglekļa pārvirzes 
riskam, vai starptautiskiem nolīgumiem 
attiecībā un noteiktu nozari jāatbilst 
vismaz turpmāk izklāstītajiem kritērijiem, 
lai nodrošinātu, lai šīm nozarēm, ko 
uzskata par tādam nozarēm, kas 
pakļautas ievērojamam oglekļa pārvirzes 
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riskam, būtu taisnīgi nosacījumi 
individuālo iekārtu līmenī:
i) to valstu, tostarp arī jauno tirgus 
ekonomikas valstu, līdzdalība, kurās ir 
sasniegts kritiskais apjoms vismaz 85 % 
apmērā no produkcijas daudzuma 
pasaulē;
ii) līdzvērtīgi mērķi attiecībā uz CO2
emisiju; 
iii) līdzīgas CO2 emisijas samazināšanas 
sistēmas, kurām ir līdzvērtīga ietekme, 
kuras pamatojas uz salīdzinošo vērtēšanu 
un kuras piemēro visas iesaistītās valstis 
vai valstis, kurās nav noteikti līdzvērtīgi 
CO2 emisijas samazināšanas mērķi 
nozarēs, uz kurām attiecas ES ETS;
iv) obligāta vienādu ierobežojumu 
piemērošana konkurējošiem 
izstrādājumiem, ņemot vērā šo 
izstrādājumu dzīves ciklu; 
v) iedarbīga starptautiska uzraudzības un 
pārbaudes sistēma;
vi) ES sistēmai pielīdzināms saistošs 
strīdu izšķiršanas mehānisms un skaidri 
noteikumi par sodiem.

Or. pl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 613
Caroline Lucas

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



AM\734914LV.doc 45/90 PE409.659v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

Or. en

Grozījums Nr. 614
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. pl
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Pamatojums

Direktīvas 11. panta 1. punkts ar tajā paredzētajiem administratīvajiem un informatīvajiem 
ierobežojumiem izraisītu milzīgas izmaksas jomā, ko aptver direktīvas priekšlikums. 

Pārraudzības līmenis, ko paredz 11. pants, ir nesamērīgs ar vides aizsardzības mērķiem, 
kurus var sasniegt ar šajā pantā noteiktajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 615
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Visu kvotu izsolei ir nekavējoties jākļūst par vispārēju noteikumu, jo bezmaksas kvotas 
uzņēmumiem nerada vajadzīgo stimulu samazināt savas darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.  
Būtu vēlams īstenot pasākumus, lai nepieļautu oglekļa pārvirzi, tomēr tiem nevajadzētu 
paredzēt bezmaksas kvotas nozarēm, kas ir vienas no lielākajām siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu radītājām.
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Grozījums Nr. 616
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Termiņš, līdz kuram jāiesniedz valsts īstenošanas pasākumi, būtu jāpārceļ uz 2011. gada 
jūniju, lai dotu dalībvalstīm laiku šo pasākumu grozīšanai, ja Komisija tos noraida. 

Grozījums Nr. 617
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

     Tekstā vajadzīga korekcija, ņemot vērā salīdzinošās vērtēšanas modeļa ieviešanu.

Grozījums Nr. 618
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Triju mēnešu laikā pēc valsts 
īstenošanas pasākumu paziņošanas, ko 
dalībvalsts izdara saskaņā ar 1. punktu, 
Komisija var noraidīt šos pasākumus vai 
kādu to aspektu sakarā ar neatbilstību 
10.a panta 1. punktā minētajiem 
noteikumiem. Dalībvalstis piešķir kvotas 
saskaņā ar 2. punktu tikai tad, ja Komisija 
apstiprina valsts īstenošanas pasākumus. 
Komisija sniedz pamatojumu par jebkuru 
noraidīšanas lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, lai Komisijai būtu uzdevums apstiprināt valsts īstenošanas pasākumus, tā lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstis vienotā veidā piemērotu noteikumus par bezmaksas kvotu 
piešķiršanu iekārtām.
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Grozījums Nr. 619
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

2.a Bezmaksas kvotas iekārtām nepiešķir, 
ja I pielikumā minētā darbība iekārtā ir 
pārstājusi darboties vai I pielikumā 
minētās darbības jauda ir samazinājusies 
zemāk par minētajā pielikumā 
noteiktajiem robežlielumiem.
Komisija pasākumos, ko tā pieņem 
saskaņā ar 10.a panta 1. punktu, iekļauj 
pasākumus, kuros definētas iekārtas, kas 
daļēji vai uz laiku pārstāj darboties. Šīs 
iekārtas var turpināt saņemt bezmaksas 
kvotas saskaņā ar pasākumiem attiecībā 
uz bezmaksas kvotām, ko pieņem saskaņā 
ar 10.a panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj definīcija par to, kad iekārta beidz darboties, lai nodrošinātu saskaņotību visā ES. 

Grozījums Nr. 620
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK.
11. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

Or. en

Grozījums Nr. 621
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir, un tai ir jānodod 
atpakaļ proporcionāls daudzums tai jau 
izsniegto bezmaksas kvotu.

Or. en

Pamatojums

Jāpārliecinās, ka nav nodoma turpināt ražošanu, tiklīdz ir pieņemts lēmums par slēgšanu, lai 
paturētu bezmaksas kvotas.

Grozījums Nr. 622
Richard Seeber

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

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir. Neizmantotās 
kvotas nodod rezervē.

Or. en

Pamatojums

Ar kvotām, ko rezervē jaunpienācējiem, ir paredzēts palielināt likviditāti. Veicinot tirgus 
likviditāti, šīs kvotas arī būtu jāpiešķir iekārtām bez maksas (pieprasījuma samazinājums). 
Tādēļ neizmantotās kvotas būtu jālaiž tirgū.  

Grozījums Nr. 623
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir, ja vien operators 
nepierāda kompetentajai iestādei, ka tas 
noteiktā un saprātīgā termiņā nomainīs 
ražošanu savā valstī. 

Or. en

Grozījums Nr. 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto tikai 
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un ESV izmantošana Kopienas sistēmā, 
pirms spēkā stājies plānotais starptautiskais 

nolīgums par klimata pārmaiņām

ar Zelta standartu sertificēto SES 
izmantošana Kopienas sistēmā, pirms 
spēkā stājies plānotais starptautiskais 

nolīgums par klimata pārmaiņām

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

1. Pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām, piemēro 2. līdz 6. punktu.

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

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās tikai ar 
Zelta standartu sertificētās SES nav 
pilnībā izmantotas, operatori var lūgt 
kompetentajai iestādei piešķirt tiem no 
2013. gada derīgas kvotas apmaiņā pret 
tikai ar Zelta standartu sertificētām SES, 
kuras piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem līdz 2012. gadam, kas 
panākti, īstenojot projekta aktivitātes, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas 
dalībvalstis. Piešķirto kvotu apjoms, 
ieskaitot tās kvotas, ko piešķir saskaņā ar 
3., 4. un 5. punktu, nedrīkst pārsniegt 
50 % no augstāk minēto ārējo kredītu 
apjoma, kas nav izmantoti. Kompetentā 
iestāde šādu apmaiņu pēc pieprasījuma 
izdara līdz 2014. gada 31. decembrim.

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

3. Ja tikai ar Zelta standartu sertificētās
SES, ko dalībvalstis operatoriem ļāvušas 
izmantot 2008.–2012. gada periodā, nav 
pilnībā izmantotas, kompetentās iestādes 
operatoriem atļauj tikai ar Zelta standartu 
sertificētās SES no pirms 2013. gada 
uzsāktiem projektiem, kas izdotas par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
apmainīt pret kvotām, kas derīgas no 
2013. gada. Piešķirto kvotu apjoms, 
ieskaitot tās kvotas, ko piešķir saskaņā ar 
3., 4. un 5. punktu, nedrīkst pārsniegt 
50 % no augstāk minēto ārējo kredītu 
apjoma, kas nav izmantoti.

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

Šā punkta pirmā daļa attiecas uz visa veida 
projektiem, kuru ietveršanu Kopienas 
sistēmā 2008.–2012. g. periodā 
akceptējušas visas dalībvalstis.
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4. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis operatoriem 
ļāvušas izmantot 2008. –2012. gada 
periodā, nav pilnībā izmantotas, 
kompetentās iestādes operatoriem atļauj tās 
SES, kas piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem no 2013. gada, apmainīt 
pret kvotām par jauniem projektiem, kas no 
2013. gada uzsākti vismazāk attīstītajās 
valstīs.

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

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

Šā punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot visa veida projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–2012. 
g. periodā akceptējušas visas dalībvalstis, 
līdz brīdim, kad šīs vismazāk attīstītās 
valstis ir ratificējušas nolīgumu ar 
Kopienu, vai līdz 2020. gadam, atkarībā no 
tā, kas notiek agrāk. Piešķirto kvotu 
apjoms, ieskaitot tās kvotas, ko piešķir 
saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, nedrīkst 
pārsniegt 50 % no augstāk minēto ārējo 
kredītu apjoma, kas nav izmantoti.

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

5. Ja SES, ko dalībvalstis operatoriem 
ļāvušas izmantot 2008. –2012. gada 
periodā, nav pilnībā izmantotas, un ja 
starptautiskā nolīguma noslēgšana kavējas, 
kredītus no projektiem vai citām emisiju 
samazināšanas darbībām var izmantot 
Kopienas sistēmā atbilstīgi nolīgumiem, 
kas noslēgti ar trešām valstīm, konkrēti 
norādot izmantošanas apjomu, ciktāl tās 
sertificētas ar Zelta standartu. Atbilstīgi 
šādiem nolīgumiem operatori var izmantot 
kredītus no projektu darbībām šajās trešās 
valstīs, lai izpildītu savas saistības saskaņā 
ar Kopienas sistēmu. Piešķirto kvotu 
apjoms, ieskaitot tās kvotas, ko piešķir 
saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, nedrīkst 
pārsniegt 50 % no augstāk minētajiem 
ārējiem kredītiem, kas nav izmantoti.

6. Visos 5. punktā minētajos nolīgumos 
paredz, ka Kopienas sistēmā izmanto 
kredītus, kas iegūti, pateicoties 
atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 
veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 

6. Visos 5. punktā minētajos nolīgumos 
paredz, ka Kopienas sistēmā izmanto 
sertificētus Zelta standarta kredītus, kas 
iegūti, pateicoties atjaunojamās enerģijas 
vai energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 
veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 
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projektiem, kuros paredzētais bāzes 
scenārija līmenis ir mazāks par to līmeni, 
par kuru var piešķirt bezmaksas kvotas 
saskaņā ar 10.a pantā minētajiem 
pasākumiem, vai par Kopienas tiesību 
aktos paredzēto līmeni.

projektiem, kuros paredzētais bāzes 
scenārija līmenis ir mazāks par to līmeni, 
par kuru var piešķirt bezmaksas kvotas 
saskaņā ar 10.a pantā minētajiem 
pasākumiem, vai par Kopienas tiesību 
aktos paredzēto līmeni.

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

7. Kad būs noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot tikai ar Zelta standartu 
sertificētās SES no trešām valstīm, kas 
ratificējušas nolīgumu, līdz 10 % no 
samazināšanas papildpasākuma saskaņā 
ar 9. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvai par ETS būtu jāpievēršas jautājumam par kredītiem ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanai pasaules mērogā.
Ir svarīgi, lai ETS direktīvas 3. posmā izmantotu tikai Zelta standarta kredītus. 
Ja netiks panākta starptautiska vienošanās, laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam varētu 
atkārtoti izmantot tikai 50 % kredītu.
Ja tiek panākta starptautiska vienošanās, 10 % no ETS direktīvā paredzētā kopējā 
samazināšanas pasākuma varētu izmantot ar SES, kas sertificētas ar Zelta standartu. 

Grozījums Nr. 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES 
un ESV izmantošana Kopienas sistēmā, 
pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto tikai 
ar Zelta standartu sertificēto SES 
izmantošana Kopienas sistēmā gadījumā, 
ja līdz 2012. gada beigām nav stājies
spēkā plānotais starptautiskais nolīgums 
par klimata pārmaiņām

SES, ja uz tām ir atsauces šajā direktīvā, 
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tiek atļautas tikai tad, ja tās piemēro tādu 
metodiku un standartus, kas atbilst 
metodikai un standartiem, ko ir izstrādājis 
Zelta standarta fonds.

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

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās SES nav 
pilnībā izmantotas, operatori var lūgt 
kompetentajai iestādei piešķirt tiem no 
2013. gada derīgas kvotas apmaiņā pret 
tikai ar Zelta standartu sertificētām SES, 
kuras piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem līdz 2012. gadam, kas 
panākti, īstenojot projekta aktivitātes, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas 
dalībvalstis. Piešķirto kvotu apjoms, 
ieskaitot tās kvotas, ko piešķir saskaņā ar 
3., 4. un 5. punktu, nedrīkst pārsniegt 
50 % no augstāk minēto ārējo kredītu 
apjoma, kas nav izmantoti. Kompetentā 
iestāde šādu apmaiņu pēc pieprasījuma 
izdara līdz 2014. gada 31. decembrim.

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

3. Ja SES, ko dalībvalstis operatoriem 
ļāvušas izmantot 2008.–2012. gada 
periodā, nav pilnībā izmantotas, 
kompetentās iestādes operatoriem atļauj 
tikai ar Zelta standartu sertificētās SES no 
pirms 2013. gada uzsāktiem projektiem, 
kas izdotas par emisiju samazinājumiem no 
2013. gada, apmainīt pret kvotām, kas 
derīgas no 2013. gada. Piešķirto kvotu 
apjoms, ieskaitot tās kvotas, ko piešķir 
saskaņā ar 2., 4. un 5. punktu, nedrīkst 
pārsniegt 50 % no augstāk minēto ārējo 
kredītu apjoma, kas nav izmantoti.

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

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

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

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

jauniem projektiem, kas no 2013. gada 
uzsākti vismazāk attīstītajās valstīs.

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

Šā punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot visa veida projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–2012. 
g. periodā akceptējušas visas dalībvalstis, 
līdz brīdim, kad šīs vismazāk attīstītās 
valstis ir ratificējušas nolīgumu ar 
Kopienu, vai līdz 2020. gadam, atkarībā no 
tā, kas notiek agrāk. Piešķirto kvotu 
apjoms, ieskaitot tās kvotas, ko piešķir 
saskaņā ar 2., 3. un 5. punktu, nedrīkst 
pārsniegt 50 % no augstāk minēto ārējo 
kredītu apjoma, kas nav izmantoti.

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

5. Ja SES, ko dalībvalstis operatoriem 
ļāvušas izmantot 2008. –2012. gada 
periodā, nav pilnībā izmantotas, un ja 
starptautiskā nolīguma noslēgšana kavējas, 
kredītus no projektiem vai citām emisiju 
samazināšanas darbībām var izmantot 
Kopienas sistēmā atbilstīgi nolīgumiem, 
kas noslēgti ar trešām valstīm, konkrēti 
norādot izmantošanas apjomu. Atbilstīgi 
šādiem nolīgumiem operatori var izmantot 
kredītus, ciktāl tie ir sertificēti ar Zelta 
standartu, no projektu darbībām šajās 
trešās valstīs, lai izpildītu savas saistības 
saskaņā ar Kopienas sistēmu. Piešķirto 
kvotu apjoms, ieskaitot tās kvotas, ko 
piešķir saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu, 
nedrīkst pārsniegt 50 % no augstāk 
minētajiem ārējiem kredītiem, kas nav 
izmantoti.

6. Visos 5. punktā minētajos nolīgumos 
paredz, ka Kopienas sistēmā izmanto 
kredītus, kas iegūti, pateicoties 
atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 
veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 
projektiem, kuros paredzētais bāzes 
scenārija līmenis ir mazāks par to līmeni, 
par kuru var piešķirt bezmaksas kvotas 
saskaņā ar 10.a pantā minētajiem 
pasākumiem, vai par Kopienas tiesību 
aktos paredzēto līmeni.

6. Visos 5. punktā minētajos nolīgumos 
paredz, ka Kopienas sistēmā izmanto ar 
Zelta standartu sertificētus kredītus, kas 
iegūti, pateicoties atjaunojamās enerģijas 
vai energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 
veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 
projektiem, kuros paredzētais bāzes 
scenārija līmenis ir mazāks par Kopienas 
tiesību aktos paredzēto līmeni.
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7. Kad būs noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot tikai CER no trešām 
valstīm, kas ratificējušas nolīgumu.

7. Kad būs noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot tikai ar Zelta standartu 
sertificētās SES no trešām valstīm, kas 
ratificējušas nolīgumu, līdz 10 % no 
samazināšanas papildpasākuma, ko veic 
saskaņā ar 9. un 28. pantu.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina, lai ES ETS tiktu atļauti kvalitatīvi kredīti, kas atbilst pārredzamas papildināmības 
un ilgtspējīgas attīstības kritērijiem. Ir būtiski, ka ES ETS 3. posmā attiecībā uz banku 
operācijām būtu tiesīgi tikai Zelta standarta akreditīvi. Periodā līdz 2013. gadam pusi no 
visiem neizmantotajiem TAM kredītiem drīkst pārnest uz III posmu periodam pēc 2013. gada, 
un saskaņā ar starptautisku nolīgumu var kompensēt 10 % no samazināšanas 
papildpasākuma. 

Grozījums Nr. 626
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES 
un ESV izmantošana Kopienas sistēmā, 
pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES 
un ESV izmantošana Kopienas sistēmā

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

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

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās SES un 
ESV nav pilnībā izmantotas, operatori var 
lūgt kompetentajai iestādei piešķirt tiem no 
2013. gada derīgas kvotas apmaiņā pret 
SES un ESV, kuras piešķirtas par emisiju 

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās SES un 
ESV nav pilnībā izmantotas, operatori var 
lūgt kompetentajai iestādei piešķirt tiem 
kvotas, ar kurām tie papildina saskaņā ar 
9. pantu piešķirto kvotu apjomu un kuras 
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samazinājumiem līdz 2012. gadam, kas 
panākti, īstenojot projekta aktivitātes, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas 
dalībvalstis. Kompetentā iestāde šādu 
apmaiņu pēc pieprasījuma izdara līdz 
2014. gada 31. decembrim.

no 2013. gada ir derīgas apmaiņā pret SES 
un ESV, kuras piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem, kas panākti, īstenojot 
projekta aktivitātes, kuru ietveršanu 
Kopienas sistēmā, sākot no 2012. gada un 
to ieskaitot, ir akceptējusi vismaz viena 
dalībvalsts. Kompetentā iestāde šādu 
apmaiņu pēc pieprasījuma izdara līdz 
2014. gada 31. decembrim.

3. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis 
operatoriem ļāvušas izmantot 2008.–
2012. gada periodā, nav pilnībā 
izmantotas, kompetentās iestādes 
operatoriem atļauj SES no pirms 
2013. gada uzsāktiem projektiem, kas 
izdotas par emisiju samazinājumiem no 
2013. gada, apmainīt pret kvotām, kas 
derīgas no 2013. gada. Šā punkta pirmā 
daļa attiecas uz visa veida projektiem, 
kuru ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas 
dalībvalstis.

3. Jebkurā gadījumā operatori var 
izmantot SES/ESV vai kredītus līdz 
[10,5] % no to ikgadējās emisijas, lai tie 
izpildītu saistības atbilstoši Kopienas 
sistēmai. To panāk, nododot:

a) SES/ESV no TAM/KĪ projektiem 
attiecībā uz emisijas samazinājumu, kas 
panākts līdz 2015. gada beigām;
b) SES/ESV no TAM/KĪ projektiem 
attiecībā uz emisijas samazinājumu, kas 
panākts no 2013. gada valstīs, kas 
ratificējušas turpmāko starptautisko 
nolīgumu par klimata pārmaiņu 
problēmas risināšanu;
c) SES/ESV no TAM/KĪ projektiem 
attiecībā uz emisijas samazinājumu, kas 
panākts no 2013. gada valstīs, ar kurām 
ES līdz 2015. gada 31. decembrim ir 
noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus 
sadarbības nolīgumus par klimata 
pārmaiņu problēmu risināšanu; vai
d) kredītus, kas iegūti par emisijas 
samazināšanas pasākumiem, kas noteikti 
saskaņā ar sadarbības nolīgumos 
izklāstītām prasībām valstīs,  kas nav 
tiesīgas saskaņā ar TAM un kas ir 
noslēgušas sadarbības nolīgumu ar 
Kopienu attiecībā uz emisiju 
samazinājumu no 2013. gada līdz 
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termiņam viens gads pēc tam ,kad spēkā 
stājies plānotais starptautiskais nolīgums 
par klimata pārmaiņām.

4. Ja SES/ESV, ko dalībvalstis 
operatoriem ļāvušas izmantot 2008. –
2012. gada periodā, nav pilnībā 
izmantotas, kompetentās iestādes 
operatoriem atļauj tās SES, kas piešķirtas 
par emisiju samazinājumiem no 
2013. gada, apmainīt pret kvotām par 
jauniem projektiem, kas no 2013. gada 
uzsākti vismazāk attīstītajās valstīs. Šā 
punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot visa veida projektus, 
kuru ietveršanu Kopienas sistēmā 2008.–
2012. g. periodā akceptējušas visas 
dalībvalstis, līdz brīdim, kad šīs vismazāk 
attīstītās valstis ir ratificējušas nolīgumu 
ar Kopienu, vai līdz 2020. gadam, 
atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

4. Sadarbības nolīgumos, kas minēti 
3. punkta d) apakšpunktā, nosaka 
atbilstīgo projektu veidu, metodes, ar 
kurām noteiks kredīta apjomu, un 
mehānismu, kas nodrošina kredītu 
pārveidošanu par sertifikātiem, kurus var 
izmantot atbilstības nodrošināšanai 
saskaņā ar turpmāko starptautisko 
nolīgumu par klimata pārmaiņu 
problēmu risināšanu.

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums nodrošina, lai SES/ESV apjomi, ko dalībvalstis operatoriem ļāvušas 
izmantot 2008. –2012. gada periodā, tiktu pilnībā izmantoti.  Grozījums arī transponē trešajā 
tirdzniecības posmā ideju par papildinošo principu, t.i., principu, pēc kura līdz pat pusei no 
pasākumiem (kuros būtu jāiekļauj izaugsme sakarā ar pieaugošo ekonomisko aktivitāti) 
emisiju samazināšanas saistību sasniegšanai var sasniegt, izmantojot starptautiskus 
mehānismus.  Šis princips būtu jāpiemēro neatkarīgi no plānotā starptautiskā nolīguma 
stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 627
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES 
un ESV izmantošana Kopienas sistēmā, 
pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām

Projekta aktivitāšu īstenošanā iegūto SES 
un ESV izmantošana Kopienas sistēmā 
saistībā ar plānotā starptautiskā nolīguma
par klimata pārmaiņām noslēgšanu

Or. en

Pamatojums

Ne visi 11.a panta noteikumi attiecas uz stāvokli pirms plānotā starptautiskā nolīguma 
stāšanās spēkā.
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Grozījums Nr. 628
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu, ka TAM projekti ir 
izteikti papildinoši un veicina ilgtspējīgu 
attīstību, Komisijai būtu jāatļauj tikai 
Zelta standarta projekti.  Šī prasība 
attiecas uz 2. līdz 7. punktu.

Or. en

Pamatojums

Zelta standarta kritēriju piemērošana nodrošina, lai tikai ļoti kvalitatīvi projekti saņemtu 
akreditāciju, kas nozīmē, ka akreditāciju saņem tādi emisijas samazinājumi, kas nav jau 
veikti, un projekti, kas sniedz vietējām kopienām skaidras priekšrocības ilgtspējīgai attīstībai.

Grozījums Nr. 629
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisijas un Eiropas Parlamenta 
pārstāvjiem jābūt Zeltas standarta 
padomē, lai garantētu Zelta standarta 
kvalitātes standartu turpmākās attīstības 
atbildību.

Or. en

Pamatojums

Ar to tiek nodrošināts, ka Zelta standarta kritēriji būs turpmākais pierādījums piemērošanai 
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ES ETS. Komisija nedrīkstētu neatkarīgām organizācijām noteikt kvalitātes kritēriju attīstību. 
Tai būtu nepieciešamas lemšanas tiesības.

Grozījums Nr. 630
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās SES un 
ESV nav pilnībā izmantotas, operatori var 
lūgt kompetentajai iestādei piešķirt tiem no 
2013. gada derīgas kvotas apmaiņā pret 
SES un ESV, kuras piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem līdz 2012. gadam. 
Kompetentā iestāde šādu apmaiņu pēc 
pieprasījuma izdara līdz 2015. gada 
31. martam.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās SES un 
ESV nav pilnībā izmantotas, operatori var 
lūgt kompetentajai iestādei piešķirt tiem no 
2013. gada derīgas kvotas apmaiņā pret 
SES un ESV, kuras piešķirtas par emisiju 

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

samazinājumiem līdz 2012. gadam. 
Kompetentā iestāde šādu apmaiņu pēc 
pieprasījuma izdara līdz 2015. gada 
31. martam.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams īpašs ES pārbaudes process projektiem atsevišķi no pasaulē atzītās 
kārtības.

Grozījums Nr. 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās SES un 
ESV nav pilnībā izmantotas, operatori var 
lūgt kompetentajai iestādei piešķirt tiem no 
2013. gada derīgas kvotas apmaiņā pret 
SES un ESV, kuras piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem līdz 2012. gadam, un
kompetentā iestāde šādu apmaiņu pēc 
pieprasījuma izdara līdz 2014. gada 
31. decembrim.

Or. en
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Grozījums Nr. 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
operatoriem dalībvalstu piešķirtās SES un 
ESV nav pilnībā izmantotas, operatori var 
lūgt kompetentajai iestādei piešķirt tiem no 
2013. gada derīgas kvotas apmaiņā pret 
SES un ESV, kuras piešķirtas par emisiju 
samazinājumiem līdz 2012. gadam. 
Kompetentā iestāde šādu apmaiņu pēc 
pieprasījuma izdara līdz 2014. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Avril Doyle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

akceptējušas visas dalībvalstis. 
Kompetentā iestāde šādu apmaiņu pēc 
pieprasījuma izdara līdz 2014. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ja ES pieņems konkrētus noteikumus un projektu veidus ANO līmenī, bet pēc tam veiks vēl 
vienu atlasi ES līmenī, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt gaidāmās sarunas ar pārējām pasaules 
valstīm. Turklāt ir loģiski Eiropas Savienībā pieņemt to, ko ES jau ir pieņēmusi ANO sarunās. 
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Grozījums Nr. 636
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 637
Avril Doyle

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

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 638
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 639
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 641
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK.
11.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Saskaņots ar 11.a. panta 2. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK.
11.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 643
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK.
11.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā punkta pirmā daļa attiecas uz visa veida 
projektiem, kas akceptēti saskaņā ar 
UNFCCC 2008.–2012. g. periodā.

Or. en

Pamatojums

Ja ES pieņems konkrētus noteikumus un projektu veidus ANO līmenī, bet pēc tam veiks vēl 
vienu atlasi ES līmenī, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt gaidāmās sarunas ar pārējām pasaules 
valstīm. Turklāt ir loģiski Eiropas Savienībā pieņemt to, ko ES jau ir pieņēmusi ANO sarunās. 
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Grozījums Nr. 644
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK.
11.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams īpašs ES pārbaudes process projektiem atsevišķi no pasaulē atzītās 
kārtības.

Grozījums Nr. 645
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 646
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 647
Françoise Grossetête

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

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

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

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāļauj turpināt ieguldījumus TAM/KĪ projektos, kas uzsākti pēc 2013. gada, tā lai varētu 
nodrošināt emisiju samazinājumu ar viszemākajām izmaksām, ievērojot samazināšanas 
intensitāti, kuru ES uzskata par vēlamu.

Grozījums Nr. 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Operators, kas ir izmantojis PSES, nodod 
SES, PSES, ESV vai kvotu vismaz 
30 dienas pirms PSES derīguma beigām, 
lai tajā ietvertu emisijas, uz kurām 
attiecās spēku zaudējušais PSES. Ja 
operators nav aizstājis PSES, ko tas 
izmantoja saistībā ar emisijas apjomiem, 
līdz brīdim, kad tās zaudē spēku, tad 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem 
operators ir uzskatāms par atbildīgo 
personu un viņa pienākums ir samaksāt 
sodu par pārāk lielu emisiju apjomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 651
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Saskaņots ar 11.a. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 652
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot visa veida projektus, līdz 
brīdim, kad šīs vismazāk attīstītās valstis ir 
ratificējušas nolīgumu ar Kopienu, vai līdz 
2020. gadam, atkarībā no tā, kas notiek 
agrāk.
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Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams īpašs ES pārbaudes process projektiem atsevišķi no pasaulē atzītās 
kārtības.

Grozījums Nr. 653
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot visa veida projektus, līdz 
brīdim, kad šīs vismazāk attīstītās valstis ir 
ratificējušas nolīgumu ar Kopienu, vai līdz 
2020. gadam, atkarībā no tā, kas notiek 
agrāk.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams īpašs ES pārbaudes process projektiem atsevišķi no pasaulē atzītās 
kārtības.

Grozījums Nr. 654
Avril Doyle

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK.
11.a pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 655
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā punkta pirmo daļu piemēro SES, kas 
iegūtas, īstenojot visa veida projektus, kas 
akceptēti saskaņā ar UNFCCC 2008.–
2012. g. periodā, līdz brīdim, kad šīs 
vismazāk attīstītās valstis ir ratificējušas 
nolīgumu ar Kopienu, vai līdz 
2020. gadam, atkarībā no tā, kas notiek 
agrāk.

Or. en

Pamatojums

Ja ES pieņems konkrētus noteikumus un projektu veidus ANO līmenī, bet pēc tam veiks vēl 
vienu atlasi ES līmenī, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt gaidāmās sarunas ar pārējām pasaules 
valstīm. Turklāt ir loģiski Eiropas Savienībā pieņemt to, ko ES jau ir pieņēmusi ANO sarunās.
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Grozījums Nr. 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Operators, kas ir izmantojis PSES, 
nodod SES, PSES, ESV vai kvotu vismaz 
30 dienas pirms PSES derīguma beigām, 
lai tajā ietvertu emisijas, uz kurām 
attiecās spēku zaudējušais PSES. Ja 
operators nav aizstājis PSES, ko tas 
izmantoja saistībā ar emisijas apjomiem, 
līdz brīdim, kad tās zaudē spēku, tad 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem 
operators ir uzskatāms par atbildīgo 
personu un viņa pienākums ir samaksāt 
sodu par pārāk lielu emisiju apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 657
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus apstiprinātus kredītus no trešām 
valstīm, kuras ir parakstījušas Kioto 
protokolu, līdz 60 % no samazinājuma, ko 
ES veic laikā no 1990. līdz 2020. gadam.  
Šie SES/ESV kredīti var būt iegūti no 
projektiem, kas uzsākti no 2013. gada.

Or. fr
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Pamatojums

Būtu jāļauj turpināt ieguldījumus TAM/KĪ projektos, kas uzsākti pēc 2013. gada, tā lai varētu 
nodrošināt emisiju samazinājumu ar viszemākajām izmaksām, ievērojot samazināšanas 
intensitāti, kuru ES uzskata par vēlamu. Būtu jāpārskata noteikumu punkts par 
papildināmību, lai pieļautu, ka samazinājumi ārpus ES ir līdz pat 60 % līmenim pretēji 
pašreizējam rādītājam 50 %.

Grozījums Nr. 658
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Operators, kas ir izmantojis PSES, 
nodod SES, PSES, ESV vai kvotu vismaz 
30 dienas pirms PSES derīguma beigām, 
lai tajā ietvertu emisijas, uz kurā attiecās 
spēku zaudējušais kredīts. Ja operators 
nav aizstājis PSES, ko tas izmantoja 
saistībā ar emisijas apjomiem, līdz brīdim, 
kad kredīti zaudē spēku, tad saskaņā ar 
16. panta noteikumiem operators ir 
uzskatāms par atbildīgo personu un viņa 
pienākums ir samaksāt sodu par pārāk 
lielu emisijas apjomu.

Or. fr

Pamatojums

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

Cīņu pret klimata pārmaiņām sekmē gan mežu kā enerģijas avota saglabāšana, gan to 
kokmateriālu uzglabāšana, kurus izmanto kā materiālu. Pēc vienreizējas vai vairākkārtējas 
pārstrādes koksni var sadedzināt, iegūstot enerģiju no koksnes.
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Grozījums Nr. 659
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 660
Karl-Heinz Florenz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kredīti, ko iekārtas katru gadu 
izmanto atbilstoši 2., 3. un 4. punktam, 
nepārsniedz apjomu, kas vienāds ar 5% 
no siltumnīcas efekta gāzu emisijas, ko 
attiecīgajā atbilstības vērtēšanas gadā 
rada iekārta, uz kuru attiecas šī direktīva.

Or. en
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Pamatojums

SES un ESV veicina tehnoloģiju nodošanu un piedāvā papildu drošību kvotu cenu krasa 
kāpuma gadījumā. Atļauto KĪ/TAM sertifikātu ierobežošana līdz apjomiem, kas atļauti otrajā 
tirdzniecības periodā, neatbilst saskaņošanas centieniem, jo dažādām dalībvalstīm atļauti 
atšķirīgi procenti. Šo procentu likmju saglabāšana pēc otrā tirdzniecības posma beigām būtu 
iemesls turpmākai nevienlīdzīgai attieksmei pret operatoriem. Tāpēc ir vēlams noteikt kopēju 
ierobežojumu, kas novērstu nevienlīdzīgu attieksmi, nepārkāpjot piešķirtās tiesības, lai 
novērstu to, ka nelabvēlīgā situācijā nonākušie operatori sniedz prasību tiesā.

Grozījums Nr. 661
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāparedz, ka kompensācijas mehānismus drīkst izmantot, ja ir noslēgts vispārējs starptautisks 
nolīgums laikposmam pēc 2012. gada. Gatavība panākt divpusēju vienošanos, ar ko 
nodrošina projektu finansēšanu, pat ja aizkavējas procesa norise saskaņā ar ANO Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām, iespējams, traucētu sasniegt mērķi — noslēgt vispārēju 
nolīgumu.
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Grozījums Nr. 662
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja starptautiskā nolīguma noslēgšana 
kavējas, kredītus no projektiem vai citām 
emisiju samazināšanas darbībām var 
izmantot Kopienas sistēmā atbilstīgi 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm. 
Atbilstīgi šādiem nolīgumiem operatori var 
izmantot kredītus no projektu darbībām 
šajās trešās valstīs, lai izpildītu savas 
saistības saskaņā ar Kopienas sistēmu, līdz 
pat 50 % no ikgadējā piešķiramo kvotu 
apjoma samazinājuma, kā noteikts 
9. pantā.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma tekstā ir paplašināts SES labāks izmantojums atbilstoši 11.a panta 3. punktam, 
ietverot 5. punktā izklāstīto situāciju. (Skatīt arī 3. punkta grozījumu pamatojumu.)

Grozījums Nr. 663
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK.
11.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Visos 5. punktā minētajos nolīgumos 
paredz, ka Kopienas sistēmā izmanto 
kredītus, kas iegūti, pateicoties 
atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 

Svītrots
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veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 
projektiem, kuros paredzētais bāzes 
scenārija līmenis ir mazāks par to līmeni, 
par kuru var piešķirt bezmaksas kvotas 
saskaņā ar 10.a pantā minētajiem 
pasākumiem, vai par Kopienas tiesību 
aktos paredzēto līmeni.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK.
11.a pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Neatkarīgi no 2. līdz 5. punkta 
noteikumiem operatori var lūgt 
kompetentajai iestādei katru gadu piešķirt 
tiem kvotu daudzuma minimumu, kas 
derīgas no 2013. gada, apmaiņā pret SES 
un ESV, kas vienādas ar 10 % no to 
pārbaudītajām emisijām iepriekšējā gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 665
Avril Doyle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Sākot no 2013. gada, Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot tikai Zelta standarta SES 
un Zelta standarta ESV no trešām valstīm, 
kas ratificējušas gaidāmo starptautisko
nolīgumu par klimata pārmaiņām. 
Kopienas sistēmā kvotām 2008.–
2012. gada periodā jābūt par 6,5 % mazāk 
nekā emisijām 2005. gadā. Visiem 
operatoriem, kuri šajā periodā ir 
izmantojuši mazāku ESV un SES 
procentuālo daudzumu salīdzinājumā ar 
savām radītājām emisijām un kuri 
neizmanto tiesības saskaņā ar 2. punktu, 
ir jāatļauj izmantot šādus kredītus līdz pat 
5% apmērā no savām emisijām 2013.–
2020. gada periodā katru gadu, kā to 
varēs darīt jaunas iekārtas un jaunas 
nozares.
Zelta standarta SES un Zelta standarta 
ESV ir tādi kredīti, kas: 
a) nozīmē konkrētus, pārbaudāmus, 
papildu un pastāvīgus emisiju 
samazinājumus, īstenojot projektus ar 
skaidru ilgtspējīgas attīstības ieguldījumu 
un bez ievērojamas negatīvas ekoloģiskās 
un sociālās ietekmes;
b) ir iegūti, īstenojot projektus valstīs, kas 
pienācīgi atbalsta emisijas 
samazinājumus pasaulē saskaņā ar 
plānoto starptautisko nolīgumu, ko tās ir 
parakstījušas;  kā arī
c) tos akceptē vai varētu akceptēt citās 
lielajās emisijas tirdzniecības sistēmās, 
tostarp arī jebkādās ASV federālo emisiju 
tirdzniecības sistēmās.
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Neskaidros gadījumos saskaņotus 
pasākumus, ar kuriem apstiprina, kādi vai 
kāda veida projekti atbilst šiem 
kritērijiem, pieņem saskaņā ar 23. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Neviena dalībvalsts nevar 
atteikties atzīt tādus kredītus, kas 
apstiprināti par atbilstošiem šiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Formulējums nodrošina, ka visi operatori var izmantot augstiem standartiem atbilstošus KĪ 
un TAM 2013.–2020. gada periodā, ja reģistrācijas valstis ir ratificējušas Kopenhāgenas 
nolīgumu par klimata pārmaiņām. Operatoriem ir iespēja izvēlēties šo jauno kredītu 5 % 
apmērā no savām ikgadējām emisijām vai pārcelt to, kas pieejams VSPII. Uzņēmumi 
acīmredzot izvēlēsies to, kas dod lielākas iespējas. Tiek definēti Zelta standarta projekti, un 
tie dos ieguldījumu  pasaules oglekļa tirgus izveidē un starptautiskajā nolīgumā. Nevienai 
atsevišķai dalībvalstij nedrīkst būt veto tiesības attiecībā uz kredītiem, kas apstiprināti kā 
Zelta kredīti.

Grozījums Nr. 666
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Sākot no 2013. gada,  Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot tikai Zelta standarta SES 
un Zelta standarta ESV no trešām valstīm, 
kas ratificējušas gaidāmo starptautisko 
nolīgumu par klimata pārmaiņām. 
Kopienas sistēmā kvotām 2008.–
2012. gada periodā jābūt par 6,5 % mazāk 
nekā emisijām 2005. gadā. Visiem 
operatoriem, kuri šajā periodā ir 
izmantojuši mazāku ESV un SES 
procentuālo daudzumu salīdzinājumā ar 
savām radītājām emisijām un kuri 
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neizmanto tiesības saskaņā ar 2. punktu, 
ir jāatļauj izmantot šādus kredītus līdz pat 
6 % apmērā no savām emisijām 2013.–
2020. gada periodā katru gadu, kā to 
varēs darīt jaunas iekārtas un jaunas 
nozares.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu jāpalielina TAM un KĪ kredītu apjoms. Tajā pat laikā ir svarīgi saglabāt 
sistēmas vides integritāti (sk. attiecīgo grozījumu attiecībā uz 11.a panta 7. punktu)..

Grozījums Nr. 667
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Sākot no 2013. gada, Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot kredītus no trešām valstīm, 
kas ratificējušas gaidāmo starptautisko
nolīgumu par klimata pārmaiņām un kas 
atbilst šim nolīgumam.

Or. en

Pamatojums

ES būtu jāievēro savas starptautiskās apņemšanās un jāakceptē visi tie kredīti, kurus akceptē 
saskaņā ar plānoto starptautisko nolīgumu par klimata pārmaiņām.  



AM\734914LV.doc 87/90 PE409.659v01-00

LV

Grozījums Nr. 668
Georgs Andrejevs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 669
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 670
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija cenšas nodrošināt, lai visi 
5. punktā minētie nolīgumi un 7. punktā 
minētais starptautiskais nolīgums ietver 
noteikumus par kreditēšanas sistēmu 
apmežošanai, mežu atjaunošanai, 
atmežošanas radīto emisiju 
samazināšanai un citiem ilgtspējīgiem 
mežsaimniecības pasākumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 671
Karl-Heinz Florenz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a No 2013. gada visiem operatoriem, 
kuri laika periodā no 2008. līdz 
2012. gadam ir izmantojuši mazāk nekā 
6,5 % ESV un SES salīdzinājumā ar 
savām radītājām emisijām un kuri neveic 
apmaiņu saskaņā ar 2. punktu, ir jāatļauj 
izmantot šādus kredītus līdz pat 5 % 
apmērā no to emisijām 2013.–2020. gada 
periodā katru gadu, kā to atļauj jaunām 
iekārtām un jaunām nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā atšķirīgos SES un ESV izmantošanas procentuālos samērus, ko dalībvalstis ir 
piešķīrušas II tirdzniecības posmā, pēc II tirdzniecības posma visiem dalībniekiem būtu 
nepieciešama piekļuve ierobežotam kredītu apjomam. 

Grozījums Nr. 672
Georgs Andrejevs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a No 2013. gada visiem operatoriem, 
kuri laika periodā no 2008. līdz 
2012. gadam ir izmantojuši mazāk nekā 
6,5 % ESV un SES salīdzinājumā ar 
savām radītājām emisijām un kuri neveic 
apmaiņu saskaņā ar 2. punktu, ir jāatļauj 
izmantot šādus kredītus līdz pat 7 % 
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apmērā no to emisijām 2013.–2020. gada 
periodā katru gadu, kā to atļauj jaunām 
iekārtām un jaunām nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā atšķirīgos SES un ESV izmantošanas procentuālos samērus, ko dalībvalstis ir 
piešķīrušas II tirdzniecības posmā, pēc II tirdzniecības posma visiem dalībniekiem būtu 
nepieciešama piekļuve ierobežotam kredītu apjomam. 

Grozījums Nr. 673
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Lai saglabātu Kopienas sistēmas vides 
integritāti un nodrošinātu, ka Eiropas 
mērķis attiecībā uz samazināšanu tiktu 
izpildīts tādā līmenī, kādu norāda emisijas 
samazināšanas mērķi, atceļ kopējo ES 
emisiju kvotu apjomu, kas vienāds ar 
SES, ESV un līdzvērtīgu kredītu apjomu, 
ko drīkst izmantot iekārtas. Tiek 
paredzēts, ka šo ES emisiju kvotu apjomu 
atrēķina no apjoma, kas citādi būtu 
paredzēts izsolīšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi palielināt rentabilitāti. Tādēļ atbilstošajā grozījumā tiek ierosināts palielināt TAM 
un KĪ kredītu apjomu. Tajā pat laikā ir svarīgi saglabāt sistēmas vides integritāti. Grozījuma 
galvenais uzdevums ir aizstāt izsoles ar TAM no neizjaukt papildināmības principu.


	734914lv.doc

