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Grozījums Nr. 783
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva neattiecas uz iekārtām vai 
iekārtu daļām, ko izmanto pētniecībā, 
jaunu produktu izstrādei un testēšanai, un 
uz sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
tikai biomasu.

1. Šī direktīva neattiecas uz iekārtām vai 
iekārtu daļām, ko izmanto pētniecībā, 
jaunu produktu izstrādei un testēšanai, uz 
iekārtām, kas attiecas uz līdzvērtīgiem 
emisiju samazināšanas pasākumiem un 
tiek izmantotas veselības aizsardzības 
pakalpojumu sniegšanai un izglītības 
darbībās/ iestādēs, un uz sadedzināšanas 
iekārtām, kurās izmanto biomasu.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas veiktajā ietekmes novērtējuma ir norādīts, ka mazajiem emisiju radītājiem, 
piemēram, slimnīcām un universitātēm, būs tādas pašas izmaksas administratīvā sloga ziņā 
kā lielākiem emisiju radītājiem.   Daudzas slimnīcas un veselības aprūpes struktūras saņem 
valsts finansējumu un to resursi ir ierobežoti.  Ir svarīgi, lai viņu centieni oglekļa emisiju 
samazināšanai tiktu līdzvērtīgi ņemti vērā.

Grozījums Nr. 784
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva neattiecas uz iekārtām vai 
iekārtu daļām, ko izmanto pētniecībā, 
jaunu produktu izstrādei un testēšanai, un 

1. Šī direktīva neattiecas uz iekārtām vai 
iekārtu daļām, ko izmanto pētniecībā, 
jaunu produktu un procesu izstrādei un 



PE409.701v01-00 4/34 AM\735438LV.doc

LV

uz sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
tikai biomasu.

testēšanai, un uz sadedzināšanas iekārtām, 
kurās izmanto tikai biomasu vai kurās 
izmanto biomasu kopā ar fosilo kurināmo 
darbināmiem papildu degļiem.

Or. en

Pamatojums

Sadedzināšanas iekārtas, kas paredzētas biomasas izmantošanai galvenokārt ir aprīkotas ar 
papildu degļiem. Tā būtu milzīga slodze šādām iekārtām, ja tās iekļautu ES ETS ar visām 
uzraudzības prasībām.

Grozījums Nr. 785
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva neattiecas uz iekārtām vai 
iekārtu daļām, ko izmanto pētniecībā, 
jaunu produktu izstrādei un testēšanai, un 
uz sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
tikai biomasu.

1. Šī direktīva neattiecas uz iekārtām vai 
iekārtu daļām, ko izmanto pētniecībā, 
jaunu produktu un procesu izstrādei, 
slimnīcām un testēšanai, un uz 
sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
tikai biomasu.

Or. en

Grozījums Nr. 786
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 2. punktā pievieno šādu teikumu: Svītrots
„Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
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jaudu, aprēķinā neņem vērā blokus ar 
nominālo siltumspēju līdz 3 MW.”

Or. de

Pamatojums

Pastāv bažas, ka, pamatojoties uz summēšanas noteikumiem, kuri ietverti sākotnējā direktīvā 
un turpmāk ierosināti direktīvas projektā (sadedzināšanas iekārtas definīcija), tiks ietvertas 
daudzas mazās iekārtas.  Ķīmiskajā rūpniecībā ir daudz ražošanas apvienību, kurās ir liels 
skaits atsevišķu sadedzināšanas iekārtu, kuras vai nu tiks summētas sadedzināšanas iekārtās 
ar siltumspēju vairāk par 20 MW vai pārsniegs robežvērtību un uz tām attieksies emisiju 
tirdzniecība. Abos gadījumos uz mazajām iekārtām attieksies emisiju tirdzniecība.

Grozījums Nr. 787
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 2. punktā pievieno šādu teikumu: Svītrots
„Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
jaudu, aprēķinā neņem vērā blokus ar 
nominālo siltumspēju līdz 3 MW.”

Or. de

Pamatojums

Pastāv bažas, ka, pamatojoties uz summēšanas noteikumiem, kuri ietverti sākotnējā direktīvā 
un turpmāk izstrādāti priekšlikumā pārskatāmajai direktīvai, tiks ietvertas daudzas mazās 
iekārtas. Ķīmiskajā rūpniecībā ir daudz ražošanas apvienību, kurās ir liels skaits atsevišķu 
sadedzināšanas iekārtu, kuras vai nu tiks summētas sadedzināšanas iekārtās ar siltumspēju 
vairāk par 20 MW, kas jau ir šajā jomā, vai, kopumā ņemot, pārsniegs robežvērtību un uz tām 
attieksies emisiju tirdzniecība. Tas ir pretrunā ar paredzēto izslēgšanu attiecībā uz mazajām 
iekārtām, kas noteikts 27. pantā.
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Grozījums Nr. 788
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
jaudu, aprēķinā neņem vērā blokus ar 
nominālo siltumspēju līdz 3 MW.

Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
jaudu, aprēķinā neņem vērā blokus ar 
nominālo siltumspēju līdz 3 MW. 
Aprēķinā neņem vērā blokus ar nominālo 
siltumspēju mazāku par 50 MW, kuri 
darbojas ne vairāk par 350 stundām gadā.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai palielinātu slimnīcu jaudu apkalpot īpašas infrastruktūras. Jo 
īpaši ir svarīgi, ka aprēķinā neņem vērā avārijas ģeneratorus, jo tie ir drošības iekārtas, kas 
svarīgas slimnīcu darbības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 789
John Bowis, John Purvis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
jaudu, aprēķinā neņem vērā blokus ar 
nominālo siltumspēju līdz 3 MW.

Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
jaudu, neņem vērā šādus blokus:
(a) blokus ar nominālo siltumspēju līdz 
3 MW un

(b) blokus ar nominālo siltumspēju 
mazāku par 50 MW un kuri darbojas ne 
vairāk par 350 stundām gadā.

Or. en
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Pamatojums

Nosakot robežvērtību ir jāņem vērā faktiskās emisijas nevis iespējamās emisijas. Šāda pieeja 
ļautu neņemt vērā tādus operatorus kā, piemēram, slimnīcas, kurām ir liela rezerves jauda, 
ko dod avārijas ģeneratori, bet to var izmantot tikai ierobežotā laika posmā katru gadu.

Grozījums Nr. 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts– 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 2. punktam pievieno šādu 
apakšpunktu: 

„Šīs direktīvas darbības joma neattiecas 
uz koģenerācijas iekārtām ar siltumspēju 
mazāku par 35 MW, neatkarīgi no 
nozares ar kuru tās ir saistītas.”

Or. es

Pamatojums

Vienlaikus efektīvi ražojot siltumu un elektrību, koģenerācijas iekārtas ar siltumspēju mazāku 
par 35 MW saražo tādu pašu siltuma daudzumu kā 20 MW apkures katls. Šādu iekārtu 
iekļaušana emisiju tirdzniecības sistēmā novestu pie tā, ka investori ne ieguldītu savus 
līdzekļus koģenerācijas iekārtās, ņemot vērā lielākas izmaksas, lai saražotu tādu pašu 
daudzumu siltuma, lai gan tā ir labākā pieejamā tehnoloģija elektrības ražošanai, vienlaikus 
samazinot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas.

Grozījums Nr. 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 1 – 1. darbības veids – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadedzināšanas iekārtas ar nominālo Sadedzināšanas iekārtas ar nominālo 
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siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW 
(izņemot bīstamo atkritumu vai sadzīves 
atkritumu sadedzināšanas iekārtas)

siltumspēju virs 20 MW. 

Or. en

Grozījums Nr. 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 1 – 2. darbības veids –2. rinda – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koksa krāsnis Koksa krāsnis – nemetalurģiskā koksa 
ražošanai

Or. en

Pamatojums

Koksa krāsnis, kas ražo metalurģisko koksu, ir skaidri jānorāda pie metālu ražošanas 
darbībām un tādējādi jānodala no koksa krāsnīm, kas ražo citu veidu koksu.

Grozījums Nr. 793
Irena Belohorská

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 1 – 2. darbības veids –2. rinda – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koksa krāsnis Koksa krāsnis – nemetalurģiskā koksa 
ražošanai

Or. en
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Pamatojums

Koksa krāsnis, kas ražo metalurģisko koksu, ir skaidri jānorāda pie metālu ražošanas 
darbībām un tādējādi jānodala no koksa krāsnīm, kas ražo citu veidu koksu.

Grozījums Nr. 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – b) apakšpunkts – ii) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 2 – 1. punkts (jauns)

Grozījums

Koksa krāsnis – metalurģiskā koksa ražošanai Oglekļa dioksīds

Or. en

Pamatojums

Koksa krāsnis, kas ražo metalurģisko koksu, ir skaidri jānorāda pie metālu ražošanas 
darbībām un tādējādi jānodala no koksa krāsnīm, kas ražo citu veidu koksu.

Grozījums Nr. 795
Irena Belohorská

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – b) apakšpunkts – ii) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 2 – 1. punkts (jauns)

Grozījums

Koksa krāsnis – metalurģiskā koksa ražošanai Oglekļa dioksīds

Or. en

Pamatojums

Koksa krāsnis, kas ražo metalurģisko koksu, ir skaidri jānorāda pie metālu ražošanas 
darbībām un tādējādi jānodala no koksa krāsnīm, kas ražo citu veidu koksu.
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Grozījums Nr. 796
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – b) apakšpunkts – ii) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 2 – jauns 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alumīnija ražošana (primārā un 
sekundārā, kurā izmantojamo 
sadedzināšanas iekārtu nominālā 
siltumspēja ir lielāka par 20 MW)

Alumīnija ražošana (primārā, kurā 
izmantojamo sadedzināšanas iekārtu 
nominālā siltumspēja ir lielāka par 
20 MW)

Or. en

Pamatojums

Perfluorogļūdeņradis netiek emitēts alumīnija sekundārā ražošanā. CO2 emisijas no šādām 
iekārtām ir ļoti zemas.

Grozījums Nr. 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – b) apakšpunkts – ii) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 2 – jauns 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alumīnija ražošana (primārā un 
sekundārā, kurā izmantojamo 
sadedzināšanas iekārtu nominālā 
siltumspēja ir lielāka par 20 MW)

Alumīnija ražošana (primārā, kurā 
izmantojamo sadedzināšanas iekārtu 
nominālā siltumspēja ir lielāka par 
20 MW)

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz alumīnija pārstrādes nozari iekļaušana neko nenozīmē, jo Komisija pati ir 
atzinusi, ka Eiropas rūpniecībai ir jāklust efektīvākai resursu ziņā un jāpalielina vērtīgu 
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izejvielu pārstrāde. Iekļaušana ETS dod pilnīgi pretēju stimulu rūpniecībai un sabiedrībai. 
Emisiju daudzumam no alumīnija pārstrādes nozares ir maza ietekme uz ETS iekļauto emisiju 
kopējo daudzumu. Tā kā nozarē ir daudz MVU, kuriem ir papildu administratīvais un izmaksu 
slogs, to iekļaušana nav pamatota.

Grozījums Nr. 798
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – c) apakšpunkts – i) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 3 – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Iekārtas cementa klinkera ražošanai 
rotācijas krāsnīs ar ražošanas jaudu, kura 
lielāka par 500 tonnām dienā, vai 
kaļķakmens, kā arī dolomīta un magnezīta 
apdedzināšanai rotācijas krāsnīs ar 
ražošanas jaudu, kas lielāka par 50 tonnām 
dienā, vai citu veidu krāsnīs, kuru jauda ir 
lielāka par 50 tonnām dienā”;

„Iekārtas cementa klinkera ražošanai 
rotācijas krāsnīs ar ražošanas jaudu, kura 
lielāka par 500 tonnām dienā, vai 
kaļķakmens, kā arī dolomīta un magnezīta 
apdedzināšanai rotācijas krāsnīs ar 
ražošanas jaudu, kas lielāka par 50 tonnām 
dienā, vai citu veidu krāsnīs, kuru jauda ir 
lielāka par 50 tonnām dienā, izņemot
bīstamo un nebīstamo atkritumu 
pārstrādes darbības, kā noteikts 
Direktīvas 91/56/EEK IIB pielikumā”;

Or. fr

Pamatojums

ETS direktīvā no sadedzināšanas iekārtu darbības jomas ir izslēgti bīstamie un sadzīves 
atkritumi, kas aizvesti uz sadedzināšanas iekārtām, kuras veic darbības, kas Direktīvā 
91/56/EEK noteiktas kā atkritumu likvidēšanas darbības. Tas, ka no ETS direktīvas ir 
izslēgtas atkritumu likvidēšanas darbības, bet ir iekļauta atkritumu pārstrāde blakusproduktu 
pārstrādes iekārtās, nav saskaņā ar pamatdirektīvu par atkritumiem un galvenokārt ar 
atkritumu hierarhiju, jo priekšroka tiktu dota atkritumu likvidēšanai nevis pārstrādei. 
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Grozījums Nr. 799
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – c) apakšpunkts – i) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 3 – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtas cementa klinkera ražošanai 
rotācijas krāsnīs ar ražošanas jaudu, kura 
lielāka par 500 tonnām dienā, vai 
kaļķakmens, kā arī dolomīta un magnezīta 
apdedzināšanai rotācijas krāsnīs ar 
ražošanas jaudu, kas lielāka par 50 tonnām 
dienā, vai citu veidu krāsnīs, kuru jauda ir 
lielāka par 50 tonnām dienā;

„Iekārtas cementa klinkera ražošanai 
rotācijas krāsnīs ar ražošanas jaudu, kura 
lielāka par 500 tonnām dienā, vai 
kaļķakmens, kā arī dolomīta un magnezīta 
apdedzināšanai rotācijas krāsnīs ar 
ražošanas jaudu, kas lielāka par 50 tonnām 
dienā, vai citu veidu krāsnīs, kuru jauda ir 
lielāka par 50 tonnām dienā, izņemot
bīstamo un nebīstamo atkritumu 
pārstrādes darbības, kā noteikts 
Direktīvas 91/56/EEK IIB pielikumā”;

Or. en

Pamatojums

Bīstamajiem un sadzīves atkritumiem paredzētās sadedzināšanas iekārtas, kuras ES Direktīvā 
91/56/EEK noteiktas kā atkritumu likvidēšanas darbības, ir izslēgtas no emisiju tirdzniecības 
direktīvas (ETS) sadedzināšanas iekārtu darbības jomas. Izslēdzot no emisiju tirdzniecības 
direktīvas atkritumu likvidēšanu atkritumu sadedzināšanas iekārtās, bet iekļaujot atkritumu 
pārstrādi blakusproduktu pārstrādes iekārtās nebūtu saskaņā ar pamatdirektīvu par 
atkritumiem, jo īpaši ar atkritumu hierarhiju, jo piešķirtu priekšrocību atkritumu likvidēšanai 
nevis atkritumu pārstrādei un arī varētu radīt konkurences kropļošanu starp atkritumu 
apsaimniekošanas risinājumiem.

Grozījums Nr. 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – c) apakšpunkts – ii) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 3 – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) trešajā daļā svītro šādus nosacījumus: (ii) trešajā daļā svītro šādus nosacījumus:

„un/vai ar krāsns tilpumu virs 4 m3 un 
krāvuma blīvumu krāsnij virs 
300 kg/m3”; 

„/vai”

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām ņemt vērā Komisijas priekšlikuma principu par efektivitātes uzlabošanu, 
izslēdzot mazo iekārtu operatorus. Trīskārša robežvērtība ir labākā izvēle, lai palielinātu 
efektivitāti nozarē, kurā pārsvarā darbojas mazas iekārtas. Tas ir saskaņā ar spēkā esošās 
direktīvas tekstu.

Grozījums Nr. 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – c) apakšpunkts – ii) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 3 – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) trešajā daļā svītro šādus nosacījumus: ii) trešajā daļā svītro šādus nosacījumus:

„un/vai ar krāsns tilpumu virs 4 m3 un 
krāvuma blīvumu krāsnij virs 300 kg/m3”; 

„un/vai ar krāsns tilpumu virs 4 m3”;  

Or. es

Pamatojums

Plašā produktu klāsta dēļ, kuri izgatavoti no keramikas materiāliem, izmantojot 
apdedzināšanas krāsnis, starp keramikas nozares apakšnozarēm ir ievērojamas enerģijas 
intensitātes atšķirības. Pārskatot I pielikumā doto nozares definīciju, pamatojoties tikai uz 
ražošanas jaudu, kas izteikta kā tonnas dienā, neņemtu vērā šīs nozares būtisku pazīmi. Tāpēc 
ir svarīgi, ka pārskatot 1 pielikumu, saglabātu atsauci uz krāsns tilpumu, kas izteikts kg/m3. 
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Grozījums Nr. 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – c) apakšpunkts – ii) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 3 – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) trešajā daļā svītro šādus nosacījumus: (ii) trešajā daļā svītro šādus nosacījumus:

„un/vai ar krāsns tilpumu virs 4 m3 un 
krāvuma blīvumu krāsnij virs 300 kg/m3”;

„un/vai ar krāsns tilpumu virs 4 m3”;  

Or. en

Grozījums Nr. 803
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 3. punkts – c) apakšpunkts – iii) daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 3 – jauns 2. punkts – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ģipša žāvēšanas vai apdedzināšanas 
iekārtas un ģipškartona sausā apmetuma 
plātņu vai citu ģipša izstrādājumu 
ražošanas iekārtas, kurās izmantojamo 
sadedzināšanas iekārtu nominālā 
siltumspēja ir lielāka par 20 MW.

Ģipša žāvēšanas vai apdedzināšanas 
iekārtas un ģipškartona sausā apmetuma 
plātņu vai citu ģipša izstrādājumu un 
jebkuru celtniecības materiālu aizstājēju
ražošanas iekārtas, kurās izmantojamo 
sadedzināšanas iekārtu nominālā 
siltumspēja ir lielāka par 20 MW.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu negodīgu konkurenci starp celtniecības materiāliem, ar kuriem var aizvietot 
ģipša izstrādājumus, kas tādējādi attiecas uz ETS.
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Grozījums Nr. 804
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts – 1. kolonna
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – jauna kategorija Nr. 1  – 6. rinda – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Organiskās sintēzes pamatvielu ražošana 
reforminga, daļējas vai pilnīgas 
oksidēšanas vai līdzīgos procesos ar 
ražošanas jaudu lielāku par 100 tonnām 
dienā

Etilsavienojumu un propilsavienojumu 
ražošana krekinga vai reforminga procesā
ar ražošanas jaudu lielāku par 100 tonnām 
dienā

Or. de

Pamatojums

Definīcijas jāformulē cik vien precīzi iespējams, lai izvairītos no atšķirīgas interpretēšanas 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 805
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts – 1. kolonna
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – jauna kategorija Nr. 1 – 7. rinda – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ūdeņraża (H2) un sintēzes gāzes ražošana 
reforminga vai daļējas oksidēšanas
procesā ar ražošanas jaudu lielāku par 
25 tonnām dienā

Ūdeņraża (H2) un sintēzes gāzes ražošana 
reforminga procesā ar ražošanas jaudu 
lielāku par 25 tonnām dienā

Or. de

Pamatojums

Definīcijas jāformulē cik vien precīzi iespējams, lai izvairītos no atšķirīgas interpretēšanas 
dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 806
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – jauna kategorija Nr. 1 – 7. rinda – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ūdeņraża (H2) un sintēzes gāzes ražošana 
reforminga vai daļējas oksidēšanas procesā 
ar ražošanas jaudu lielāku par 25 tonnām 
dienā

Ūdeņraża (H2) un sintēzes gāzes ražošana 
reforminga vai metāna daļējas oksidēšanas 
procesā ar ražošanas jaudu lielāku par 
25 tonnām dienā

Or. en

Pamatojums

Tehniska precizējuma nolūkā.

Grozījums Nr. 807
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – jauna kategorija Nr. 1 – 8.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījumst

Metāna gāze (CH4), kas rodas akmeņogļu 
raktuvēs un kura vai nu absorbējas uz 
akmeņogļu ārējās struktūras kā brīva 
gāze akmeņogļu porās vai kā brīva gāze 
akmeņogļu slānim pieguļošajā iežu 
noslāņojumā, un kas sākotnēji izdalās 
akmeņogļu ieguves darbību rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Šīs nozares radītās emisijas ir 7,9 % no kopējām ES 25 dalībvalstu radītajām metāna 
emisijām, kas līdzvērtīgas 0,7 % ES 25 dalībvalstu SEG emisijām.
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Grozījums Nr. 808
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – jauna kategorija Nr. 2 – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumnīcefekta gāzu uztveršana, 
transportēšana un ģeoloģiska glabāšana 

Siltumnīcefekta gāzu uztveršana, 
transportēšana un ģeoloģiska glabāšana 

Iekārtas siltumnīcefekta gāzu uztveršanai, 
lai tās transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK

Iekārtas siltumnīcefekta gāzu uztveršanai, 
lai tās transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK, neņemot vērā 
uzlabotu ogļūdeņraža atgūšanu

Cauruļvadi siltumnīcefekta gāzu 
transportēšanai uz ģeoloģiskas glabāšanas 
krātuvēm, lai tās transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK

Cauruļvadi siltumnīcefekta gāzu 
transportēšanai uz ģeoloģiskas glabāšanas 
krātuvēm, lai tās transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK, neņemot vērā 
uzlabotu ogļūdeņraža atgūšanu

Krātuves siltumnīcefekta gāzu ģeoloģiskai 
glabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu xxxx/xx/EK

Krātuves siltumnīcefekta gāzu ģeoloģiskai 
glabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu xxxx/xx/EK, neņemot vērā 
uzlabotu ogļūdeņraža atgūšanu

Or. en

Grozījums Nr. 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – jauna kategorija Nr. 2 

Komisijas ierosinātais teksts

Siltumnīcefekta gāzu emisiju uztveršana, 
transportēšana un ģeoloģiska glabāšana 
Iekārtas siltumnīcefekta gāzu uztveršanai, Visas II pielikumā minētās 
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lai tās transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK

siltumnīcefekta gāzes

Cauruļvadi siltumnīcefekta gāzu
transportēšanai uz ģeoloģiskas glabāšanas 
krātuvēm, lai tās transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK

Visas II pielikumā minētās 
siltumnīcefekta gāzes

Krātuves siltumnīcefekta gāzu ģeoloģiskai 
glabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu xxxx/xx/EK

Visas II pielikumā minētās 
siltumnīcefekta gāzes

Grozījums

Oglekļa dioksīda uztveršana, 
transportēšana un ģeoloģiska glabāšana 
Iekārtas oglekļa dioksīda uztveršanai, lai to
transportētu un noglabātu ģeoloģiskās 
krātuvēs, kas atļautas saskaņā ar 
Direktīvu xxxx/xx/EK

Oglekļa dioksīds

Cauruļvadi oglekļa dioksīda
transportēšanai uz ģeoloģiskas glabāšanas 
krātuvēm, lai to transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK

Oglekļa dioksīds

Krātuves oglekļa dioksīda ģeoloģiskai 
glabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu xxxx/xx/EK

Oglekļa dioksīds

Or. en

Pamatojums

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 
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Grozījums Nr. 810
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – jauna kategorija Nr. 2 

Komisijas ierosinātais teksts

Siltumnīcefekta gāzu emisiju uztveršana, 
transportēšana un ģeoloģiska glabāšana 
Iekārtas siltumnīcefekta gāzu uztveršanai, 
lai tās transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK

Visas II pielikumā minētās 
siltumnīcefekta gāzes

Cauruļvadi siltumnīcefekta gāzu
transportēšanai uz ģeoloģiskas glabāšanas 
krātuvēm, lai to transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK

Visas II pielikumā minētās 
siltumnīcefekta gāzes

Krātuves siltumnīcefekta gāzu ģeoloģiskai 
glabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu xxxx/xx/EK

Visas II pielikumā minētās 
siltumnīcefekta gāzes

Grozījums

Oglekļa dioksīda uztveršana, 
transportēšana un ģeoloģiska glabāšana
Iekārtas oglekļa dioksīda uztveršanai, lai to
transportētu un noglabātu ģeoloģiskās 
krātuvēs, kas atļautas saskaņā ar 
Direktīvu xxxx/xx/EK

Oglekļa dioksīds

Cauruļvadi oglekļa dioksīda
transportēšanai uz ģeoloģiskas glabāšanas 
krātuvēm, lai to transportētu un noglabātu 
ģeoloģiskās krātuvēs, kas atļautas saskaņā 
ar Direktīvu xxxx/xx/EK

Oglekļa dioksīds

Krātuves oglekļa dioksīda ģeoloģiskai 
glabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu xxxx/xx/EK

Oglekļa dioksīds

Or. en
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Pamatojums

Parasti CCS iekārtu radītās emisijas ir CO2 emisijas. Uzraudzību nevajadzētu paplašināt, ja 
tas nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – kategorija Nr. 4 („Citas darbības”) – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) „Citas darbības ” aizstāj ar šādu 
tekstu:
Rūpnieciskās iekārtas, lai ražotu

(a) celulozi no koksnes un citiem 
šķiedrainiem materiāliem, un kurās 
darbojas arī dedzināšanas iekārtas, 
kuru nominālā siltumspēja ir lielāka 
par 20 MW; 
(b) papīru un kartonu ar ražošanas 
jaudu virs 20 tonnām dienā, un kurās 
darbojas sadedzināšanas iekārtas, 
kuru nominālā siltumspēja ir lielāka 
par 20 MW.

Or. en

Pamatojums

Vienāda attieksme pret visām I pielikumā uzskaitītajām nozarēm. Komisija ir vienīgi 
izdarījusi izmaiņas no jauna pievienotajās kategorijās, kur bija aizmirsts to izdarīt iepriekš 
attiecībā uz I pielikumā jau minētajām nozarēm. Tas labāk saistās ar elektroenerģijas 
ražošanas iekārtas definīciju un sniedz dalībvalstu pašreizējo pieeju skaidrāku saskaņošanu.
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Grozījums Nr. 812
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 4.a punkts (jauns) - 1. sleja
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – jauna kategorija 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir pievienotas šādu kategorijas darbības:
„Energoietilpīgi ražošanas procesi
Hlora, nātrija hidroksīda, kālija 
hidroksīda un alkoholātu ražošana 
elektrolīzes procesā
Hidrofluorskābes ražošana elektrolīzes 
procesā
Gāzu ražošana gaisa separācijas procesā
Kalcija karbīda ražošana elektriskās 
krāsnīs
Ūdeņraža peroksīda ražošana
Polikristāliskā silikona ražošana
Granulu oglekļa un grafīta ražošana”

Or. de

Grozījums Nr. 813
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu I a 
pielikumu:

„Ia PIELIKUMS
Energoietilpīgo nozaru, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
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saraksts
Kaļķu ražošana
Cements
Dzelzs un tērauda ražošana
Keramikas izstrādājumi
Ķimikālijas
Māls
Stikla ražošana
Celulozes un papīra ražošana”*
* Pirms šīs direktīvas pieņemšanas 
Parlamentam un Padomei jāprecizē 
nozaru saraksts 

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka tas, ka daudzas energoietilpīgas rūpniecības nozares ir pakļautas oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam. Tāpat arī ir jāprecizē, kuras nozares nav pakļautas oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam un tādējādi tām ir iespējams izvairīties no izmaksām. Tas attiecas, 
piemēram, uz pārstrādes nozari.

Grozījums Nr. 814
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu I a 
pielikumu:

„Ia PIELIKUMS
Energoietilpīgo nozaru, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 

saraksts
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Cements
Keramikas izstrādājumi
Ķimikālijas
Māls
Stikla ražošana
Dzelzs un tērauda ražošana
Kaļķu ražošana
Celulozes un papīra ražošana”*
* Pirms šīs direktīvas pieņemšanas 
Parlamentam un Padomei jāprecizē 
nozaru saraksts 

Or. en

Pamatojums

Pielikums, kuru ievieš ar 3.w pantu (jaunu), lai uzskaitītu nozares, kurās pastāv būtisks CO2 
emisiju pārvirzes risks.

Grozījums Nr. 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvai 2003/87/EK pievieno šādu I a 
pielikumu:

„Ia PIELIKUMS
Energoietilpīgo nozaru, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
saraksts
Dzelzs un tērauda ražošana
Lietuves
Cementa ražošana
Papīra ražošana
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Mākslīgā mēslojuma ražošana
Smago ķīmisko vielu un naftas ķīmijas 
produktu ražošana
…*”

* Pirms šīs direktīvas pieņemšanas 
Parlamentam un Padomei jāprecizē 
nozaru saraksts 

Or. pl

Pamatojums

Pielikumā, kas ieviests, pamatojoties uz jaunu 3.w pantu, ir jāuzskaita visas nozares, kas 
pakļautas ievērojamam oglekļa emisiju pārvirzes riskam. 

Grozījums Nr. 816
Irena Belohorská

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu I a 
pielikumu:

„Ia PIELIKUMS
Energoietilpīgo nozaru, kuras apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 

saraksts
Cementa ražošana
Keramikas izstrādājumi
Ķimikālijas
Māls
Stikla ražošana
Dzelzs un tērauda ražošana
Kaļķu ražošana
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Celulozes un papīra ražošana”*
* Pirms šīs direktīvas pieņemšanas 
Parlamentam un Padomei jāprecizē 
nozaru saraksts 

Or. en

Pamatojums

Pielikums, kuru ievieš ar 3.w pantu (jaunu), lai uzskaitītu nozares, kurās pastāv būtisks 
oglekļa emisiju pārvirzes risks.

Grozījums Nr. 817
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu I a 
pielikumu:

„Ia pielikums
Starptautiskā nolīguma obligātās prasības
Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās 
var būt būtisks oglekļa emisiju pārvirzes 
risks, vai nozarē spēkā esošam 
starptautiskam nolīgumam, kurš attiecas 
uz šādām nozarēm, ir jāatbilst vismaz 
turpmāk minētajiem kritērijiem, lai šīm 
nozarēm nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus:
(i) to valstu līdzdalība, kurās ir sasniegts 
kritiskais apjoms vismaz 85 % apmērā no 
produkcijas daudzuma,
(ii) vienādi CO2 emisijas samazināšanas 
mērķi;
(iii) līdzīgas emisiju samazināšanas 
sistēmas, kurām ir līdzvērtīga ietekme un 
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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.

Or. en

Pamatojums

Šajā pielikumā uzmanība jāpievērš atbilstošu pasākumu noteikšanai, lai novērstu oglekļa 
emisiju pārvirzi, kas var notikt atsevišķās nozarēs pat ja ir starptautiskais nolīgums, ņemot 
vērā Ib pielikumā (jauns) noteiktos kritērijus.

Grozījums Nr. 818
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu I a 
pielikumu:

„Ia pielikums
Priekšnosacījumi attiecībā uz starptautisko 

nolīgumu
Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās 
var būt būtisks oglekļa pārvirzes risks, vai 
nozarē spēkā esošam starptautiskam 
nolīgumam, kurš attiecas uz šādām 
nozarēm, ir jāatbilst vismaz turpmāk 
minētajiem kritērijiem, lai šīm nozarēm 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus:
a) to valstu līdzdalība, kurās ir sasniegts 
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kritiskais apjoms vismaz 85 % apmērā no 
produkcijas daudzuma,
b) visām iesaistītajām valstīm līdzvērtīgi 
CO2 emisiju samazināšanas mērķi ar 
līdzvērtīgu ietekmi vēlākais līdz 
2020. gadam  un
c) iedarbīga starptautiska emisiju 
uzraudzības un pārbaudes sistēma.
Turklāt:
a) valstīs, kurās nav noteikti līdzvērtīgi 
CO2 emisiju samazināšanas mērķi, 
vēlākais līdz 2020. gadam ir jāpiemēro 
pasākumi ar līdzvērtīgu ietekmi nozarēs, 
uz kurām Eiropas Savienībā attiecas 
emisiju tirdzniecības sistēma un
b) Eiropas Savienībai ir jāīsteno 
pasākumi, lai iekļautu produktu 
importētājus no valstīm, kuras 
starptautiskajā nolīgumā nav iesaistījušās  
un
c) materiāliem, kuri konkurē ar 
materiāliem, kas ražoti energoietilpīgās 
nozarēs, ir jānosaka līdzvērtīgi 
ierobežojumi, ņemot vērā dzīves cikla 
aspektus.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā starptautiskā nolīguma un tā īstenošanas svarīgo ietekmi, ir būtiski noteikt šāda 
starptautiska nolīguma priekšnosacījumus juridiskas un ekonomiskas noteiktības 
precizēšanai, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp nozarēm, kas iekļautas 
ES emisiju tirdzniecības sistēmā. 

Grozījums Nr. 819
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu I a 
pielikumu:

„Ia pielikums
Starptautiskā nolīguma obligātie 

elementi, lai ierobežotu CO2 emisiju 
pārvirzi

(a) Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās 
var būt būtisks oglekļa emisiju pārvirzes 
risks, vai nozarē spēkā esošam 
starptautiskam nolīgumam, kurš attiecas 
uz šādām nozarēm, ir jāatbilst vismaz 
turpmāk minētajiem kritērijiem, lai šīm 
nozarēm nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus:
(i) to valstu līdzdalība, kurās ir sasniegts 
kritiskais ražošanas apjoms un
(ii) līdzvērtīgi CO2 emisiju samazināšanas 
mērķi, kuriem ir līdzvērtīga ietekme un kuri 
vēlākais līdz 2020. gadam piemēroti visām 
dalībvalstīm, kā arī
(iii) iedarbīga starptautiska uzraudzības un 
pārbaudes sistēma.
(b) Turklāt: 
(i) valstīs, kurās nav noteikti līdzvērtīgi CO2
emisiju samazināšanas mērķi, vēlākais līdz 
2020. gadam ir jāpiemēro pasākumi, kuriem 
ir līdzvērtīga ietekme, visās nozares, kuras 
Eiropas Savienībā ir iekļautas Kopienas 
sistēmā,
(ii) ES ir jāīsteno pasākumi, lai iekļautu 
produktu importētājus no valstīm, kuras 
nolīgumā nav iesaistījušās.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā starptautiskā nolīguma un tā īstenošanas svarīgo ietekmi, ir būtiski noteikt šāda 
starptautiska nolīguma priekšnosacījumus juridiskas un ekonomiskas noteiktības 
precizēšanai, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp nozarēm, kas iekļautas 
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ES emisiju tirdzniecības sistēmā. 

Grozījums Nr. 820
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu I a 
pielikumu:

„Ia pielikums
Starptautiskā nolīguma obligātie 

elementi, lai ierobežotu oglekļa emisiju 
pārvirzi

(a) Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās var 
būt būtisks oglekļa pārvirzes risks, vai nozarē 
spēkā esošam starptautiskam nolīgumam, 
kurš attiecas uz šādām nozarēm, ir jāatbilst 
vismaz turpmāk minētajiem kritērijiem, lai 
šīm nozarēm nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus:
(i) to valstu līdzdalība, kurās ir sasniegts 
kritiskais ražošanas apjoms, kā arī
(ii) līdzvērtīgi CO2 emisiju samazināšanas 
mērķi, kuriem ir līdzvērtīga ietekme un kuri 
vēlākais līdz 2020. gadam piemēroti visās 
dalībvalstīs un
(iii) iedarbīga starptautiska uzraudzības un 
pārbaudes sistēma. 
(b) Turklāt:
(i) valstīs, kurās nav noteikti līdzvērtīgi CO2
emisiju samazināšanas mērķi, vēlākais līdz 
2020. gadam ir jāpiemēro pasākumi, kuriem 
ir līdzvērtīga ietekme, visās nozares, kuras 
Eiropas Savienībā ir iekļautas Kopienas 
sistēmā,
(ii) ES ir jāīsteno pasākumi, lai iekļaut 
produktu importētājus no valstīm, kuras 
nolīgumā nav iesaistījušās.”
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā starptautiskā nolīguma un tā īstenošanas svarīgo ietekmi, ir būtiski noteikt šāda 
starptautiska nolīguma priekšnosacījumus juridiskas un ekonomiskas noteiktības 
precizēšanai, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp nozarēm, kas iekļautas 
ES emisiju tirdzniecības sistēmā. 

Grozījums Nr. 821
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II pielikums
Direktīva 2003/87/EK
II a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu 
IIa priekšlikumu.

Svītrots

„IIa PIELIKUMS
Dalībvalstīm izsolāmo kvotu procentuālā 
apjoma palielināšana saskaņā ar 
10. panta 2. punkta a) apakšpunktu 
Kopienas solidaritātes un izaugsmes 
labad, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei.

Dalībvalsts daļa

Beļģija 10%

Bulgārija 53%

Čehijas 
Republika

31%

Igaunija 42%

Greece 17%

Spānijā 13%

Italy 2%
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Kipra 20%

Latvija 56%

Lietuva 46%

Luksemburga 10%

Ungārija 28%

Malta 23%

Polija 39%

Portugāle 16%

Rumānija 53%

Slovēnija 20%

Slovākija 41%

Zviedrija 10%

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 822
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II pielikums
Direktīva 2003/87/EK
II a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu 

Svītrots
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IIa priekšlikumu.
IIa PIELIKUMS

Dalībvalstīm izsolāmo kvotu procentuālā 
apjoma palielināšana saskaņā ar 
10. panta 2. punkta a) apakšpunktu 
Kopienas solidaritātes un izaugsmes 
labad, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei.

Beļģija                     10 %
Bulgārija                 53 %
Čehijas Republika   31 %
Igaunija                   42 %
Grieķija                    17 %
Spānija                     13 %
Itālija                       2 %
Kipra                        20 %
Latvija                     56 %
Lietuva                    46 %
Luksemburga          10 %
Ungārija                 28 %
Malta                     23 %
Polija                     39 %
Portugāle              16 %
Rumānija             53 %
Slovēnija              20 %
Slovākija             41 %
Zviedrija            10%

Or. en

(Saistībā ar 10. panta grozījumu Nr. 9)

Pamatojums

Mēs nesaskatām nekādu pamatojumu kohēzijas politikas iekļaušanai ES ETS.

Grozījums Nr. 823
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
II a pielikums (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
II b pielikums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIb PIELIKUMS
Direktīvai 2003/87/EEK pievieno šādu 
IIb pielikumu:

IIb pielikums
Izsoļu principi

Princips Nr. 1
Emisijas/enerģijas cenu racionāla 
veidošana
Princips Nr. 2
Sloga gradācija  laika posmā
Princips Nr. 3
Oglekļa pārvirzes ietekmes apkarošana
Princips Nr. 4
Koģenerācijas atbalstīšana 
Princips Nr. 5
Aizsardzība pret izvairīšanos no 
„zemākām emisijām” 
Princips Nr. 6
Katrām tiesībām jābūt saistītām ar 
konkrētu pienākumu, lai tiesības uz 
emisiju kvotām būtu saistītas ar obligātu  
elektroenerģijas ražošanu 
Princips Nr. 7
Vienlīdzīga konkurence, kas nozīmē to 
struktūru skaita ierobežošanu, kuras ir 
tiesīgas piedalīties izsolē, iekļaujot 
operatorus, kas darbojas konkrētā valstī 
(vietējā izsole) vai vismaz valstu grupā, 
kurām ir līdzīga situācija oglekļa emisiju 
jomā
Princips Nr. 8
Nosacīt minimālo emisiju tiesību cenu, to 
pakāpeniski paaugstinot, kā atklātu 
piedāvājuma cenu (rezerves cenu) izsolēs, 
sākot no 20 €/tCO2 2013. gadā un katru 
gadu paaugstinot par 5 eiro, lai 
2020. gadā sasniegtu 55 €/tCO2
Princips Nr. 9
Nosacīt maksimālo emisiju tiesību cenu, 
to pakāpeniski paaugstinot,  kā 
pakāpeniski pieaugošu soda naudu, sākot 
no 30 €/tCO2 2013. gadā un katru gadu 
paaugstinot par 10 eiro, lai 2020. gada 
sasniegtu 100 €/tCO2 ”
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Or. en

Pamatojums

Pašreizējā ETS emisiju kvotu tirdzniecības pieredze liecina, ka cenas ir pakļautas visai lielām 
svārstībām. Šāda ievērojama mainība ir saistīta ar ieguldījumu risku un tādējādi ir nozīmīgs 
šķērslis lēmumiem par ieguldījumiem, kas jo īpaši var nelabvēlīgi ietekmēt enerģētikas nozari, 
jo tai ir ļoti nepieciešama tehnoloģiju modernizācija, lai panāktu emisiju samazināšanas 
mērķus. Steidzami ir nepieciešams mehānisms, kas varētu ierobežot ETS cenu svārstību 
iespējamo amplitūdu.
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