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Grozījums Nr. 824
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm 
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus.

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm, 
tostarp kuģniecības un aviācijas nozarēm,
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus. Iekļaujoties 
Kopienas sistēmā, aviācijas nozare sniedz 
ieguldījumu emisiju samazināšanā par 20 
vai 30 %. Ja Komisijas turpmākā izpēte 
par kuģniecības nozares iekļaušanu 
Kopienas sistēmā liecinās par šādas 
iekļaušanas lietderību un ja tuvākajā 
nākotnē ar Starptautiskās Jūrniecības 
organizācijas vai ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
starpniecību netiks izveidota vispasaules 
emisiju tirdzniecības sistēma, ir jāapsver 
iespēja iekļaut Kopienas sistēmā arī 
kuģniecības nozari.

Or. en
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Grozījums Nr. 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus, 
ar kuriem izveido nozarei specifiskus 
standartus. Šajos noteikumos skaidri 
jānosaka nozares standartu noteikšanas 
process, pienācīgi ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcefekta gāzu uztveršanu 
un uzglabāšanu. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu emisiju palielināšanai, un 
tiem jānodrošina, ka aizvien lielāka daļa šo 
kvotu tiek izsolīta. Piešķiramās kvotas 
nosaka pirms tirdzniecības perioda, lai 
nodrošinātu netraucētu tirgus darbību. 
Tāpat noteikumi nedrīkst radīt 
nepieņemamus konkurences kropļojumus 
rūpniecisko iekārtu elektroapgādes un 
siltumapgādes tirgū. Šos noteikumus 
piemēro jaunām iekārtām, kas veic tādas 
pašas darbības kā esošās iekārtas, kurām 
piešķir pagaidu bezmaksas kvotas. Lai 
novērstu konkurences kropļojumus iekšējā 
tirgū, bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās.
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā nodod izsolē. Izstrādājot 
principus par standartu noteikšanu 
dažādās nozarēs, Komisijai ir jāapspriežas 
ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem.

Or. en
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Pamatojums

Par standartu noteikšanas principiem ir jāapspriežas ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem, un 
standartiem ir jāatbilst nozares pašreizējām emisijām un tehniskajām iespējām samazināt 
emisijas. Labāko pieejamo metožu atsauces dokuments būs atbilstošs atsauces dokuments 
šajā procesā. Noteikumam izvairīties no elektroenerģijas un siltumapgādes tirgu 
kropļojumiem nevajadzētu traucēt piešķirt bezmaksas kvotas ekspluatācijā esošajām TEC vai 
iekārtām, kuras ražo elektroenerģiju savām vajadzībām.

Grozījums Nr. 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pieļauta pārmērīga kompensācija. Kas 
attiecas uz tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 
pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi var 
izraisīt arī CO2 izmaksu ietekme uz 
enerģijas cenām, kurās elektroenerģijas 
izmaksas veido lielu daļu no ražošanas 
izmaksām un kurās elektroenerģiju
izmanto efektīvi, pasākumos, kuru mērķis 
ir mazināt CO2 emisiju pārvirzes iespēju 
saskaņā ar 10. pantu, papildus ir jāņem 
vērā netiešā CO2 izmaksu ietekme uz 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas procesā 
un tas jāņem vērā kopējā kvotu 
piešķiršanā attiecīgajai nozarei vai 
apakšnozarei.

Or. en

Pamatojums

Nozares, kuras šis ierosinātais pasākums skar, darbojas starptautiskās konkurences 
apstākļos, tāpēc tās nevar CO2 ietekmē pieaugušās elektroenerģijas izmaksas atgūt no 
patērētājiem.  Dažās attiecīgajās nozarēs netiešo emisiju apjoms ir līdz pat sešām reizēm 
lielāks nekā tiešo emisiju apjoms. Šie jautājumi ir jārisina, lai attiecīgās nozares varētu 
turpināt darboties Eiropā. Atsauce uz kvotu kopapjoma nemainīšanu ir neskaidra un ir 
jāsvītro, jo direktīvā ir noteikts kopējais izsniedzamo kvotu skaits ES.

Grozījums Nr. 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā [6 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā dienas]
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nozares vai apakšnozares varētu skart CO2
emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, 
vai arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas prasības 
kā iekārtām ES, piemēram, varētu paredzēt 
kvotu nodošanu. Visiem pasākumiem 
jāatbilst UNFCCC principiem, īpaši 
principam par kopīgiem, tomēr atšķirīgiem 
pienākumiem un iespējām, ievērojot īpašo 
stāvokli vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

jānoskaidro, kuras energoietilpīgās nozares 
vai apakšnozares varētu skart CO2 emisiju 
pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, jāizvērtē, 
vai ir iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas un netiešo CO2 izmaksu ietekmi 
uz elektroenerģijas cenām iekļaut 
ražojuma cenā, nezaudējot būtisku tirgus 
daļu ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgās nozares, par 
kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
par tiešajām un attiecīgām netiešajām 
emisijām vajadzētu saņemt vairāk 
bezmaksas kvotu. Dažām nozarēm varētu 
ieviest reāli funkcionējošu oglekļa 
izlīdzināšanas sistēmu, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus noteikumus attiecībā uz trešo 
valstu iekārtām un Kopienas iekārtām, 
kuras apdraud ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks. Izveidojot šādu sistēmu, 
importētājiem varētu izvirzīt ne mazāk 
labvēlīgas prasības kā iekārtām ES, 
piemēram, varētu paredzēt kvotu 
nodošanu. Visiem pasākumiem jāatbilst 
UNFCCC principiem, īpaši principam par 
kopīgiem, tomēr atšķirīgiem pienākumiem 
un iespējām, ievērojot īpašo stāvokli 
vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Or. en

Pamatojums

Lai sagatavotu ražotnes turpmākai darbībai vai slēgšanai, ražotājiem pēc iespējas ātrāk ir 
vajadzīga skaidrība par to, uz kurām nozarēm un apakšnozarēm šīs saistības attieksies un 
kādi būs iespējamie pasākumi. Lai novērstu ievērojamu CO2 emisiju pārvirzes risku, 
minētajos pasākumos jāņem vērā gan tiešā, gan netiešā CO2 izmaksu ietekme. Oglekļa 
izlīdzināšanas sistēma nebūs piemērota visām nozarēm.
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