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ĪSS PAMATOJUMS

Klimata pārmaiņu problēmas risināšana un pāreja uz zemas oglekļa koncentrācijas ekonomiku 
ir galvenā prioritāte globālā līmenī. Tas atspoguļojas faktā, ka Parlaments ir izveidojis īpašu 
klimata pārmaiņu pagaidu komiteju. Pamatojoties uz Eiropadomes 2007. gada pavasara 
sanāksmes secinājumiem un Parlamenta iepriekšējām rezolūcijām, Komisija 2008. gada 
janvārī iepazīstināja ar ļoti mērķtiecīgu priekšlikumu, ar kuru panāks ES siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju samazināšanu vismaz par 20 % līdz 2020. gadam un palielinās šo 
apjomu līdz 30 % gadījumā, ja tiks noslēgta vispārēja starptautiskā vienošanās. Šis 
kvantitatīvais lēciens Eiropas politikas veidošanā ir ļoti skaidrs signāls citām valstīm, ka ES ir 
nopietni iesaistījusies cīņā pret klimata pārmaiņām.

Eiropas emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), kas sāka darboties 2005. gadā, ir 
pasaules lielākā emisiju maksimālā apjoma noteikšanas un tirdzniecības sistēma, kas aptver 
desmit tūkstošus uzņēmumus. Tas ir stūrakmens ES pieejai cīņā pret klimata pārmaiņām. Tas 
ir arī galvenais ekonomiskais dzinējspēks. Daudzi uzņēmumi, kas ir iekļauti ES ETS, uzskata, 
to par vienu no galvenajiem jautājumiem uzņēmumu ilgtermiņa lēmumu pieņemšanā, kam ir 
spēcīga līdz vidēja ietekme uz lēmumiem par novatorisku tehnoloģiju attīstīšanu1. Finanšu 
iestādes arvien vairāk saredz ES ETS kā nopietnu, funkcionējošu un svarīgu tirgu.

Divi pirmie ES ETS darbības posmi ir pierādījuši, ka stabils iekšējais emisiju kvotu tirgus ļauj 
noteikt oglekļa cenu. Tomēr šajos darbības posmos ir bijušas arī dažādas problēmas. Sistēmas 
atkarība no emisiju kvotu valsts sadales plāniem radīja situāciju, kurā kritās CO2 cena saistībā 
ar dalībvalstu nesamērīgo sadali, bija nepamatota virspeļņa daudzām elektroenerģijas 
ražošanas iekārtām, negodīga konkurence ES līmenī, ko izraisīja atšķirības emisiju kvotu 
valsts sadalē un nenoteiktība, ar ko saskārās tirgus dalībnieki. Šīs problēmas tika aplūkotas ES 
ETS vispārējā pārskatā, kas tika veikts starptautisko sarunu kontekstā laikposmam pēc Kioto 
Protokola. 2008. gada janvārī Komisija publiskoja priekšlikumu pārskatītajai ES ETS.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē ierosināto ES ETS pārstrādāto redakciju. Ieviešot 
priekšlikumā, pirmkārt, emisiju maksimālo apjomu ES līmenī visām emisiju kvotām (starp 
tām arī vienu rezervi jaunām iekārtām) un saskaņojot kvotu piešķiršanas metodi (principā 
kvotu izsole, lai pakāpeniski aizliegtu bezmaksas kvotu piešķiršanu tām nozarēm, kas 
nenodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu), un nosakot pamatdefinīcijas, tiks veicināta lielāka 
saskaņošana un radīti vienlīdzīgāki konkurences apstākļi. Otrkārt, sistēmas paredzamība tiks 
uzlabota, nosakot ilgāku kvotu piešķiršanas periodu un nepārtrauktu, paredzamu maksimālā 
emisiju apjoma samazināšanu. Treškārt, paplašinot direktīvas darbības jomu, lai tajā iekļautu 
arī jaunas nozares (piemēram, alumīnija un amonjaka ražotājus) un jaunas gāzes (slāpekļa 
oksīds un perfluorogļūdeņraži), tiek radīts vairāk iespēju tam, lai atrastu rentablus veidus 
emisiju samazināšanai. Visbeidzot, ar šo priekšlikumu samazinās administratīvo slogu (jo 
īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)), paredzot citu pasākumu 
piemērošanas iespēju mazajām iekārtām.

Tomēr, lai papildus nostiprinātu šo priekšlikumu un padarītu sistēmu vēl darboties spējīgāku 
un efektīvāku, atsevišķas tā daļas ir jāmaina. Vairums šo izmaiņu ir ar mērķi samazināt 

                                               
1 Pārskats par ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu — pētījuma īpašie aspekti, McKinsey, 2005. gads.
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nenoteiktību un uzlabot sistēmas paredzamību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi no vides aizsardzības 
viedokļa, tā kā nenoteiktība negatīvi ietekmē turpmāko ieguldījumu plānošanu, kas varētu 
veicināt emisiju samazināšanu — piemēram, efektīvi izmantojot enerģiju un atjaunojot 
iepriekšējo kapacitāti.

Visefektīvāko uzņēmumu apbalvošana
Energoefektivitāte ir stūrakmens tiem pūliņiem, kas tiek veikti, lai izveidotu zemas oglekļa 
koncentrācijas ekonomiku. Tāpēc ir svarīgi, lai tām nozarēm, kurām tiks piešķirtas bezmaksas 
emisiju kvotas, tās nepiešķirtu uz vēsturiskā pamata (faktiski atbalstot tirgus ierobežojumus), 
bet piešķirtu, pamatojoties uz vislabākajām pieejamajām praksēm/uz vislabākajām 
pieejamajām tehnoloģijām. Piešķirot emisiju kvotas uz salīdzinoša novērtējuma pamata, 
sistēma ir izveidota tā, ka tiek apbalvoti energoefektīvi uzņēmumi, kuri ir ieguldījuši līdzekļus 
videi draudzīgos ražošanas procesos. Ir ļoti svarīgi, lai nozare strādātu kopā un izveidotu šos 
salīdzinošos novērtējumus pēc iespējas drīzāk, jo, tā kā šādi saskaņoti salīdzinošie 
novērtējumi nepastāv, tad nav arī iespējams piešķirt bezmaksas emisiju kvotas. 
Energoefektivitāte ir viens no visrentablākajiem un bez kavēšanās pieejamajiem 
instrumentiem, lai samazinātu emisijas, kā arī lai uzlabotu enerģijas piegādes drošību un 
konkurētspēju. Pašlaik jau ir izveidotas dažādas energoefektivitāti uzlabojošas tehnoloģijas, 
un tās var sākt izmantot ar īsu pārejas laiku. Nākotnē ES ETS varētu tikt sasaistīta ar 
saskaņoto Balto sertifikātu shēmu, kas veicinātu enerģijas taupīšanu un energoefektivitāti. Ir 
svarīgi, lai Komisija pienācīgi apsvērtu šīs iespējas.

Ieņēmumi no izsoles
Ir novērtēts, ka ienākumi no kvotu izsoles veidos vismaz EUR 33 miljardus gadā (pieņemot, 
ka izsole attieksies tikai uz elektroenerģijas ražošanas nozari un tā būs par relatīvi zemāko 
CO2 cenu)1. Priekšlikumā paredzēts, ka šie līdzekļi tiks novirzīti uz dalībvalstu budžetu, 
uzliekot tām par „morālu pienākumu” piešķirt daļu no šiem līdzekļiem cīņai pret klimata 
pārmaiņām plašākā izpratnē. Tomēr priekšlikumā tas nav noteikts pietiekami stingri un var 
novest pie šo līdzekļu „pazušanas” dalībvalstu budžetā. Tā būtu garām palaista iespēja 
izmantot šo naudu emisiju samazinājumiem un jaunattīstības valstu atbalstam, vēlams, 
īstenojot to ES līmenī.

Iekšējā informācija un tirgus manipulācijas
Nedēļā vidēji tiek pārdoti vairāk nekā 10 miljoni emisiju kvotu, kuru tirgus vērtība ir vairāki 
miljardi eiro. Tomēr šo emisiju kvotu juridiskais raksturs ir neskaidrs. Dažas valstis tās 
uzskata par finanšu instrumentiem, kuru tirdzniecību uzrauga finanšu pakalpojumu 
regulēšanas iestādes, kamēr citas valstis uzskata tās par parastām precēm, un tikai no tām 
izrietošie ieguvumi tiek uzlūkoti kā finanšu instrumenti.2 Lai novērstu manipulēšanu ar tirgu 
un iekšējo tirdzniecību, ir svarīgi apsvērt to, kā piemērot noteikumus finanšu tirgiem attiecībā 
uz emisiju kvotām. Piemērojot līdzīgus noteikumus, cenas veidošanās tirgū vairāk būs 
pamatota uz tirgum vajadzīgo informāciju un mazāk uz spekulāciju, kas vērsta pret 
konkurenci, piemēram, ar riska ieguldījumu fondu vai valsts ieguldījumu fondu palīdzību. 
Turklāt komercinformācijas publiskošana, ko veiktu Komisija un dalībvalstis, ir stingri un 
skaidri jāregulē, jo komerciālu datu publiskošanai var būt milzīgas finansiālas sekas. Tādi paši 

                                               
1 „Vai Eiropas Savienībai ir pietiekami resursi, lai sasniegtu savus mērķus attiecībā uz enerģētikas politiku un 
klimata pārmaiņām”, Budžeta politikas departaments, Eiropas Parlaments, 2008. gads.
2 Emisiju kvotu tirdzniecības direktīvas piemērošana ES dalībvalstīs, Eiropas Vides aģentūra, 2008. gads.
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noteikumi jāpiemēro attiecībā uz akciju tirgus komercinformāciju.

CO2 emisiju pārvirze
Kamēr vēl nav izveidots regulējums globālā mērogā, emisiju samazināšanas režīms, kurš 
uzliktu pārāk smagu slogu, varētu novest pie tā, ka uzņēmumi savu ražošanu pārceltu ārpus 
Eiropas Savienības. Tam būtu ne tikai ekonomiskas un sociālas sekas, bet tas samazinātu arī 
vides aizsardzības mērķu sasniegšanu — tā kā uz šiem uzņēmumiem vairs neattiektos 
iepriekšējā emisiju kontrole. Komisija apzinās šo problēmu, bet atliek tās risinājumu. Līdz 
2010. gadam tiks noteiktas tās nozares, kas ir jutīgas pret CO2 pārvirzi, un līdz 2011. gadam 
Komisija ierosinās iespējamās iniciatīvas, lai novērstu šādu pārvirzi (bezmaksas emisiju kvotu 
piešķiršana 100 % apjomā/vai ne mazāk labvēlīgu prasību attiecināšana uz importu saskaņā ar 
ES ETS). Turklāt šis saraksts ar jutīgajām nozarēm tiks atjaunots ik pēc 3 gadiem. Atzinuma 
sagatavotāja priekšroku dod globālas vienošanās iespējai, kurā būs iekļauti visi nozīmīgie 
uzņēmumi un nozares. Gadījumā, ja šis mērķis netiktu sasniegts, otra labākā iespēja būtu 
globāli nozaru nolīgumi (ar pārbaudāmu emisiju samazināšanas mērķi). Tomēr gadījumā, ja 
neviena no šīm iespējām netiks īstenota, ES ir jāizveido mehānisms, kas nodrošinās noteiktību 
un paredzamību, kura ir nepieciešama ilgtermiņa ieguldījumiem un aktīvu portfeļa 
atjaunošanai šajās nozarēs. Ņemot vērā, ka šī sistēma sāks darboties 2013. gadā, uzņēmumiem 
un ieguldītājiem nepieciešama savlaicīgāka un ilgstošāka noteiktība attiecībā uz to, cik daudz 
kvotu saņems katra nozare. No vienas puses, starptautiskās sarunas varētu tikt nevajadzīgi 
kavētas, ja ES jau tagad norādītu, kuras nozares tiks aizsargātas ar bezmaksas kvotu palīdzību. 
Vislabākais veids, kā nodrošināt lielāku noteiktību tirgus dalībniekiem, neupurējot tam par 
labu starptautiskās sarunas, ir paātrināt Komisijai noteikto grafiku un paildzināt laiku starp 
pārskatiem, nodrošinot, ka pirms sagaidāmās starptautisko sarunu noslēgšanās 2009. gada 
decembrī netiek sniegti nekādi paziņojumi.

MVU un administratīvais slogs
Tas ir MVU interesēs — uzņemties vadību un ieguldīt zemas oglekļa emisijas tehnoloģijās. 
Tomēr attiecībā uz precīzi noteikto normatīvo vidi ir jāņem vērā to īpašā situācija. Ar šo 
priekšlikumu no sistēmas var tikt izslēgtas siltumenerģijas iekārtas (siltumspēja mazāka par 
25MW), ja tiek ieviesti līdzvērtīgi pasākumi. Šis robežlielums ir vērtējams drīzāk kā zems. 
Viena trešdaļa no visām siltumenerģijas iekārtām, kas tiek iekļautas šajā sistēmā, ir nosacīti 
neliels skaits (siltumspēja mazāka par 50MW), bet kopumā tās veido tikai 2 % no visām 
uzskaitītajām emisijām.1 Tāpēc liekas, ka būtu rentabli palielināt šo robežlielumu mazajām 
iekārtām (piemēram, līdz direktīvā par integrētu piesārņojuma novēršanu un kontroli (IPNK) 
noteiktajam robežlielumam), lai izslēgtu no šīs sistēmas. 

Papildu saskaņošana
Lai nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību un radītu patiesi vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus ES, ir jāparedz papildu saskaņošana. Tā attiektos uz definīcijām (piemēram, par 
slēgšanu) un arī uz maksām/cenām un soda naudām/sodiem par noteikumu neievērošanu. 
Piemēram, maksimālā soda nauda par līdzīgiem pārkāpumiem dalībvalstīs ievērojami 
atšķiras: no EUR 600 līdz EUR 15 miljoniem.

Starptautiskie aspekti
ES ETS ir jābūt pirmajam solim pretī emisiju kvotu tirdzniecības globālai sistēmai. Tāpēc ir 

                                               
1 idem., 7. lpp.
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ļoti svarīgi sasaistīt citas tirdzniecības sistēmas ar ES ETS un — izmantojot iespējamos 
Kopienas instrumentus — mudināt trešās valstis ar tuvināšanos ES pievienoties ES ETS. 
Attiecībā uz jaunattīstības valstīm ES ir jāizmanto tās iespējas, kuras piedāvā ES ETS, lai 
palīdzētu šīm valstīm neitralizēt oglekļa emisijas, veicot nepieciešamos ieguldījumus un 
apmainoties ar zināšanām.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlaments 2008. gada 
31. janvāra rezolūcijā par Bali 
konferences par klimata pārmaiņām 
rezultātiem atgādināja savu nostāju,ka 
rūpnieciski attīstītajām valstīm ir 
jāapņemas līdz 2020. gadam samazināt 
savas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas vismaz par 30 % un līdz 2050. 
gadam - vismaz par 60– 80 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu. Ņemot vērā, 
ka tas sagaida pozitīvu iznākumu COP 15 
sarunām, kas 2009. gadā notiks 
Kopenhāgenā, Eiropas Savienībai 
vajadzētu sagatavot stingrākus emisiju 
samazināšanas mērķus 2020. gadam un 
pēc tā un jācenšas nodrošināt, ka pēc 
2013. gada Kopienas sistēma vajadzības 
gadījumā ļauj pieņemt stingrākas emisiju 
kvotas, kas būtu daļa no Eiropas 
Savienības ieguldījuma jaunas 
starptautiskas vienošanās panākšanā.

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiski uzsvērt Parlamenta stingro apņemšanos cīnīties ar klimata pārmaiņām. Vislabāk to 
varētu izdarīt ar starptautisku vienošanos, ko līdz 2009. gada beigām varētu panākt 
Kopenhāgenas sarunu laikā. Šo priekšlikumu vajadzētu uztvert kā pierādījumu ES spēcīgajai 
apņēmībai rīkoties šajā jautājumā un kā signālu tam, ka ES līdz ar jauno vienošanos 
gatavojas ieviest stingrākus mērķus. 

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) (10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 25 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi, tomēr šīm iekārtām vajadzētu 
palikt Kopienas sistēmā pēc brīvprātības 
principa. Šādas robežvērtības piemērošana 
ir visizdevīgākā no administratīvo izmaksu 
samazināšanas viedokļa, proti, 
administratīvās vienkāršības dēļ ir 
iespējams samazināt administratīvās 
izmaksas par katru no sistēmas izslēgto 
CO2 tonnu. Šīs direktīvas pārskatīšanā 
vajadzētu apsvērt robežvērtību maiņu, 
ņemot vērā nelielo iekārtu ietekmi uz 
kopējo emisiju apjomu, administratīvā 
sloga apmēru un gūto pieredzi līdzvērtīgu 
pasākumu ieviešanā. Tā kā kvotas vairs 
nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā ir 
jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi turpināt meklēt iespējas, kā vēl vairāk samazināt MVU administratīvo slogu, 
izvairīties no nevajadzīgām administratīvajām izmaksām un birokrātijas, kā arī palielināt 
sistēmas efektivitāti. Pašlaik viena trešdaļa no visām sistēmas iekārtām ir nelielas iekārtas, 
kas rada tikai 2 % no kopējā emisiju apjomu. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Tāpēc kvotu piešķiršanas pamatā jābūt 
izsoles principam — tā ir visvienkāršākā 
sistēma, ko parasti uzskata arī par 
ekonomiski efektīvāko. Tas ļautu arī 
pārtraukt virspeļņas gūšanu un nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus gan 
esošajām iekārtām, gan jaunajām iekārtām 
un tautsaimniecībām, kuru ekonomiskā 
izaugsme ir straujāka nekā vidējais 
rādītājs.

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Tāpēc kvotu piešķiršanas pamatā jābūt 
izsoles principam — tā ir visvienkāršākā 
sistēma, ko parasti uzskata arī par 
ekonomiski efektīvāko. Tas ļautu arī 
pārtraukt virspeļņas gūšanu un nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus gan 
esošajām iekārtām, gan jaunajām iekārtām 
un tautsaimniecībām ar strauju 
ekonomisko izaugsmi. Komisijai ir 
jāuzrauga oglekļa tirgus izsole un 
darbības vadība, lai nodrošinātu, ka tiek 
īstenoti divi iepriekšminētie mērķi. Lai 
nodrošinātu vispārpieņemtu un 
konsekventu pieeju, izsoli ir jārīko 
Komisijai vai Komisijas ieceltai atbildīgai 
iestādei. Tad izsoļu ienākumus varētu 
apvienot kopējā fondā un efektīvāk 
izlietot.

Or. en

Pamatojums

Lai uzņēmumiem mazinātu neskaidrību, veicinātu harmonizāciju un efektivitāti, izsoles 
vajadzētu rīkot centralizēti. Turklāt Komisijai vajadzētu uzraudzīt izsoļu ietekmi, lai 
nodrošinātu, ka tās sniedz solītu labumu.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem:
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums 
pētniecībai un attīstībai emisiju 
samazināšanas un pielāgošanās jomā, 
atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas 
ir atjaunojamā enerģija —, centieni 
izpildīt ES apņemšanos līdz 2020. gadam 
palielināt energoefektivitāti par 20 %, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana, 
iemaksas Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, pasākumi 
mežu izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 
plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus.

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi kvotu izsoļu ieņēmumus Eiropas 
līmenī apvienot kopējā fondā divu iemeslu 
pēc: pirmkārt, lai Eiropas Savienībā 
finansētu projektus, kas samazinās 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
un palīdzēs Eiropas Savienībai līdz 
2020. gadam sasniegt mērķi par 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
samazināšanu un mērķus par 
atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitāti, vienlaicīgi minimizējot 
jebkādu nelabvēlīgu ietekmi uz sociālo un 
pārtikas nodrošinātības mērķu 
sasniegšanu, un, otrkārt, lai veiktu 
būtiskus ieguldījumus jaunattīstības 
valstīs, palīdzot tām pielāgoties klimata 
pārmaiņu ietekmei un samazināt emisijas, 
piemēram, izveidojot fondu mežu 
izciršanas novēršanai, veicot iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā un attīstot 
vajadzīgo administratīvo infrastruktūru, 
lai projektus efektīvi vadītu un īstenotu.
Šis finansējums ir jāparedz papildus 
finansējumam, ko piešķir ar pašreizējām 
Kopienas programmām, piemēram, 
Septīto pamatprogrammu pētniecības, 
tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu 
pasākumiem (2007–2013). Ieguldījumiem 
attīstības jomā ir jākoncentrējas 
galvenokārt uz ilgtspējīgas attīstības 
atbalstu vietējās kopienās. Lai 
nodrošinātu, ka šis papildu finansējums 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās pasākumiem jaunattīstības 
valstīs ir efektīvs, Komisijai un 
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Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

dalībvalstīm vajadzētu raudzīties, lai to 
attīstības atbalsta programmu ietekme uz 
oglekļa emisijām būtu vismaz neitrāla. 
Turklāt izsoļu ieņēmumi jāizmanto 
Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šī direktīva 
netraucē pabeigt turpmākās valsts atbalsta 
procedūras, ko var veikt saskaņā ar Līguma 
87. un 88. pantu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas. Lai tām 
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neradītu nelabvēlīgākus apstākļus 
salīdzinājumā ar citām lielāku oglekļa 
daudzumu emitējošiem siltumenerģijas 
iekārtām, kuras nav iekļautas Kopienas 
sistēmā, tās siltumenerģijas iekārtām, 
kuru piegādā efektīvākajām komunālās 
apkures iekārtām, piešķir bezmaksas 
kvotas, ja šīs iekārtas atbilst augstiem 
energoefektivitātes standartiem, kurus 
iepriekš noteikusi Komisija.

Or. en

Pamatojums

Komunālā apkure ir svarīgs emisiju samazināšanas līdzeklis, ja to veic ar viszemākā oglekļa 
sastāva tehnoloģijām. Tomēr apkures tirgū lielāko konkurenci rada atsevišķi fosilās degvielas 
katli, uz kuriem neattiecas Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēma. Lai nepieļautu 
nesaprātīgus ekonomiskus stimulus, kas palielinātu emisijas, efektīvākajiem komunālās 
apkures projektiem jābūt iespējai saņemt bezmaksas kvotas.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai nodrošinātu oglekļa un 
elektrības tirgu sakārtotu darbību, 
bezmaksas kvotu izsoles laikam no 
2013. gada vajadzētu sākt vēlākais līdz 
2011. gadam un tām ir jāpamatojas uz 
skaidriem un objektīviem principiem, kas 
noteikti iepriekš.

Or. en

Pamatojums

Elektrības tirgus sekmīgas darbības nodrošināšanai ir būtiski, lai oglekļa tirgus darbotos 
laicīgi, efektīvi un ar pietiekamiem līdzekļiem. Tā kā šis tirgus ir saistīts ar nestandartizētiem 
nākotnes līgumiem, izsoli jāveic labu laiku pirms attiecīgā laika posma. Turklāt izsoles 
principus un detalizētus rīkošanas noteikumus ir jāpublicē ļoti savlaicīgi, lai uzņēmumi varētu 
optimizēt solīšanas stratēģiju. 
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kas atticas uz citiem Kopienas 
sistēmas aptvertajiem sektoriem, ir 
jāparedz pārejas kārtība, proti, 2013. gadā 
piešķirtās bezmaksas kvotas veidotu 80 % 
no daudzuma, kas atbilst Kopienas emisiju 
procentuālajam apjomam 2005.–
2007. gadā, ko šīs iekārtas emitējušas, 
proporcionāli Kopienas ikgadējo emisiju 
kvotu kopapjomam. Tas nozīmē, ka 
piešķirto bezmaksas kvotu apjoms katru 
gadu samazināsies un 2020. gadā 
bezmaksas kvotas vairs nepiešķirs.

(17) Ir jānosaka skaidrs mērķis paplašināt 
pilnīgu izsoli visām nozarēm. Tomēr, kas 
attiecas uz citiem Kopienas sistēmas 
aptvertajiem sektoriem, ir jāparedz pārejas 
kārtība, proti, 2013. gadā piešķirtās 
bezmaksas kvotas veidotu 80 % no 
daudzuma, kas atbilst Kopienas emisiju 
procentuālajam apjomam 2005.–
2007. gadā, ko šīs iekārtas emitējušas, 
proporcionāli Kopienas ikgadējo emisiju 
kvotu kopapjomam. Tas nozīmē, ka 
piešķirto bezmaksas kvotu apjoms katru 
gadu samazināsies un 2020. gadā 
bezmaksas kvotas vairs nepiešķirs.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka bezmaksas kvotas ir pārejas pasākums un ka galvenais mērķis ir izsolē iekļaut 
visas nozares.

Grozījums Nr. 8

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, 

(18) Lai stiprinātu pasākumus, kas 
veicinātu rūpniecības nozari ieguldīt videi 
nekaitīgās tehnoloģijās un ražošanas 
procesos, jāparedz, ka pagaidu bezmaksas 
kvotas iekārtām piešķir, ievērojot 
saskaņotus Kopienas noteikumus, kurus 
dēvē par standartiem. Šos standartus 
izstrādā katrai nozarei, kas ietverta 
Kopienas sistēmā. Tos izstrādā, 
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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.

pamatojoties uz labākajām tirgū 
pieejamajām metodēm un tehnoloģijām
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
un energoefektivitātes jomā un ņemot vērā
aizstājējus, alternatīvus ražošanas procesus, 
biomasas izmantošanu, atjaunojamos 
enerģijas avotus, koģenerāciju un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanu un uzglabāšanu Lai 
nodrošinātu, ka katram operatoram savā 
nozarē ir noteikts stimuls izmantot 
paraugpraksi, kvotas atsevišķām iekārtām 
piešķir tādā līmenī, kas nepārsniedz 
attiecīgā standarta norādīto. Kopumā
bezmaksas kvotu piešķiršanas 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. Komisija pirms standartu 
noteikšanas apspriežas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi stimulēt rūpniecības nozari sagatavoties ekonomikai ar zemām oglekļa emisijām. 
Tādēļ neizsolītās kvotas nevajadzētu piešķirt pēc vēsturiskā principa (iegūto tiesību 
aizsardzība), kad tās saņemt jau esošie uzņēmumi un tehnoloģijas, bet gan pēc labākās 
pieejamās metodes principa. Tādējādi tiks atalgoti energoefektīvie uzņēmumi, kas ieguldījuši 
videi nekaitīgos ražošanas procesos. 
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Komisijai vajadzētu joprojām meklēt 
citus veidus, kā veicināt praksi ar 
viszemākajām emisijām un visaugstāko 
energoefektivitāti gan tajās nozarēs, kuras 
ietilpst Kopienas sistēmā, gan pārējās. Tai 
jo īpaši līdz 2009. gada septembrim 
vajadzētu izskatīt iespēju izstrādāt ES 
līmeņa balto sertifikātu sistēmu, ar kuru 
atalgotu energoefektīvus ieguldījumus.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2006/32/EK, par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes 
pakalpojumiem, 4. panta 5. punkts paredz, ka Komisijai ir jāizskata, vai ir nepieciešams 
iesniegt direktīvas priekšlikumu, lai, izmantojot "baltos sertifikātus", palielinātu 
energoefektivitāti ar tirgus metožu palīdzību. Tomēr nav noteikti termiņš, kad ir jāpabeidz šis 
tik svarīgais izvērtējums. 'Euro White Cert' projektā pašlaik tiek izskatīta iespēja izveidot ES 
līmeņa balto sertifikātu sistēmu un tās iespējamo saikni ar ES emisiju tirdzniecības sistēmu.

Grozījums Nr. 10

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 

(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 un ja nav noslēgti saistoši 
nozaru nolīgumi, kuri paredz uzraugāmus 
un pārbaudāmus vispārējus emisiju 
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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 
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. 

samazināšanas mērķus, 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, 
Komisijai vajadzētu atbalstīt vispārēju 
nozaru nolīgumu izstrādi un noslēgšanu, 
un gadījumos, kad šādi nolīgumi nav 
iespējami, Kopienai vajadzētu piešķirt 
bezmaksas kvotas 100 % apmērā nozarēm 
un apakšnozarēm, kas atbilst attiecīgiem 
kritērijiem. Šo nozaru un apakšnozaru 
definīciju un vajadzīgos pasākumus 
vajadzētu pārskatīt, lai nodrošinātu, ka tiek 
veikti vajadzīgie pasākumi, un nepieļautu 
pārmērīgu kompensāciju. Kas 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. 

Or. en

Pamatojums

Ja nav noslēgts starptautisks nolīgums, vispārējie nozaru nolīgumi starp konkrētas nozares 
uzņēmumiem — ja tajos paredzēti objektīvi un pārbaudāmi emisiju samazināšanas mērķi — ir 
labāka alternatīva nekā bezmaksas kvotu piešķiršana un/vai ar CO2 emisiju pārvirzi, darba 
vietu un ieguldījumu zaudēšanu saistītais risks. Tādējādi gadījumos, kad tas ir nepieciešams 
un iespējams, Komisijai vajadzētu aktīvi atbalstīt šādu vispārēju nozares nolīgumu izstrādi. 
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Grozījums Nr. 11

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 
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.

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. Vienlaikus
Komisijai jānoskaidro, kuras 
energoietilpīgās 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.

Or. en
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Pamatojums

Ieteicamākais variants būtu starptautisks līgums. Tomēr ES ir jābūt „B plānam”, kas tik un tā 
paredzētu nozarei un ieguldītājiem vajadzīgo noteiktību un paredzamību. Lai nekavētu 
starptautiskās sarunas, pirms Kopenhāgenas konferences vajadzētu publicēt potenciāli mazāk 
aizsargāto nozaru sarakstu. Tomēr gadījumā, ja Kopenhāgenas konferencei neizdodas 
vienoties par nolīgumu, pēc iespējams ātrāk vajadzētu vienoties par attiecīgajām nozarēm un 
atbilstīgajiem pasākumiem, jo tas ietekmēs izsolei paredzēto kvotu apjomu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Lai uzlabotu pārredzamību un 
novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, 
tostarp kaitīgu spekulatīvu darbību kvotu 
un to atvasinājumu tirdzniecībā, 
Komisijai vajadzētu apsvērt, vai emisiju 
tirdzniecībai nepiemērot Kopienas 
noteikumus par finanšu instrumentiem 
un vai publicēt ar tirgu saistītu 
konfidenciālu informāciju, kas varētu 
ietekmēt šo tirdzniecību. Komisijai 
vajadzētu turpināt uzraudzīt oglekļa tirgus 
attīstību, lai nodrošinātu, ka Kopienas 
sistēma turpina īstenot savu galveno 
mērķi — samazināt siltumnīcas efekta 
gāzu emisijas rentablā un ekonomiski 
izdevīgā veidā.

Or. en

Pamatojums

It is vital to ensure the application of rules governing financial instruments with regard to the 
trading of allowances in order to enhance business confidence and increase transparency. 
Inside trading and market manipulation could not only distort the market, but also reduce its 
credibility and investors' confidence, leading to wrong price signals and market illiquidity. 
Furthermore, by defining allowances as financial instruments, their trading will fall under the 
supervision of the financial authorities and rules governing for example investment funds 
would apply to them.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Vajadzētu mudināt Kopienas 
sistēmā piedalīties arī Eiropas Savienības 
kaimiņvalstis, ja tās atbilst šīs direktīvas 
prasībām. Komisijai ir jādara viss 
iespējamais šā mērķa sasniegšanai, 
piedaloties sarunās un sniedzot finansiālu 
un tehnisku atbalstu esošajām un 
topošajām kandidātvalstīm un valstīm, uz 
kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 
politika. Tas sekmētu tehnoloģiju un 
zināšanu tālāknodošanu šīm valstīm, 
būtiski veicinot vispārēju labumu 
ekonomikas, vides un sociālajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi mudināt ES kaimiņvalstis pievienoties ES emisiju tirdzniecības sistēmai. Tas ir 
svarīgi ne tikai no vides un attīstības viedokļa, bet arī atrisinātu oglekļa emisiju pārvirzes 
problēmu — ES uzņēmumu pārcelšanos ārpus ES robežām. 

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Ir svarīgi šo sistēmu nākotnē 
paplašināt, iekļaujot citus būtiskus 
siltumnīcas efektu izraisošo emisiju 
radītājus, jo īpaši transporta nozarē, 
piemēram, kuģniecības uzņēmumus. Šajā 
sakarā Komisijai vajadzētu pēc iespējas 
ātrāk kopā ar ietekmes novērtējumu 
iesniegt attiecīgus grozījumus ar mērķi 
līdz 2013. gadam Kopienas sistēmā iekļaut 
kuģniecības nozari un noteikt termiņu 
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autotransporta nozares iekļaušanai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi turpināt pasākumus transporta nozares, jo īpaši kuģniecības nozares, iekļaušanai 
ES emisiju tirdzniecības sistēmā. Pašlaik vēl nav veikts pienācīgs ietekmes novērtējums un 
iesniegti ticami dati. Tomēr nākamajā pārskatīšanā Komisijai sistēmu vajadzētu paplašināt. 

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33b) Lai starptautiskajā tirgū 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus, Komisijai vajadzības gadījumā 
izdod pamatnostādnes vai iesniedz 
priekšlikumus attiecībā uz izmantotajām 
definīcijām, maksu un sankcijām ar 
mērķi vairāk harmonizēt šīs direktīvas 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai ES nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību un radītu patiesi līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus, būtu jāparedz lielāka harmonizāciju, piemēram, attiecībā uz dalībvalstīs 
piemērotajām definīcijām (slēgums), maksu un sankcijām. 

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Informācijai par šīs direktīvas 
piemērošanu ir jābūt viegli pieejamai, jo 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU). Lai palīdzētu uzņēmumiem, jo 
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īpaši MVU, izpildīt šīs direktīvas prasības, 
dalībvalstīm vajadzētu izveidot valsts 
līmeņa palīdzības dienestus.

Or. en

Pamatojums

Daudzi uzņēmumi ES emisiju tirdzniecības sistēmā ir MVU, kuriem nav pietiekamu līdzekļu 
un kuri atrodas neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar lielajiem uzņēmumiem, kuri iegūst 
kvotas izsolēs un tirdzniecībā. Mazākais, ko varētu darīt MVU labā, būtu viņiem sniegt viegli 
pieejamu informāciju par detalizētām prasībām šajā jomā. Katrai dalībvalstij ir piemērots 
cits risinājums atkarībā no konkrētās iestāžu sistēmas, kā to ņēma vērā REACH direktīvā. 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 2. punkts - b apakšpunkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
3. pants - h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"(h) „jauna iekārta” ir iekārta, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas atļauja pēc 
tam, kad Komisijai iesniegts 11. panta 
1. punktā minētais saraksts;”

„(h) „jauna iekārta” ir iekārta, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas atļauja vai 
atjaunota atļauja sakarā ar iekārtas 
darbības būtības maiņu vai ievērojamu 
jaudas palielināšanu pēc tam, kad 
Komisijai iesniegts 11. panta 1. punktā 
minētais saraksts;”

Or. en

Pamatojums

„Emisiju pārvirzi” daļēji varētu atrisināt, ļaujot pieaugt ražošanai Eiropā. Ja uzņēmumu, kas 
ievērojami palielina esošo jaudu (kas parasti nozīmē energoefektīvus ieguldījumus) uzskata 
par jaunienācēju, var veicināt jaunus un efektīvus ieguldījumus. Lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus, Komisijai vajadzētu noteikt pamatnostādnes par frāzes „ievērojama 
jaudas palielināšana" interpretāciju.
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot ar 2013. gadu, Komisija vai tās 
izraudzīta atbildīgā iestāde izsola visas 
kvotas, kas nav piešķirtas bez maksas 
saskaņā ar 10.a pantu

Or. en

Pamatojums

Lai uzņēmumiem mazinātu neskaidrību, veicinātu harmonizāciju un efektivitāti, izsoles 
vajadzētu rīkot centralizēti.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katrā 
dalībvalstī, veido šādi komponenti:

Or. en

Pamatojums

Tā kā joprojām dalībvalstīs pastāv atšķirības attiecībā uz dalībnieku izsoles tiesībām, izsoles 
vajadzētu rīkot centralizēti. Šis grozījums to precizē.
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PA\718306LV.doc 23/39 PE404.749v01-00

LV

iniciatīvās; Eiropas tehnoloģiju platformu iniciatīvās;

Or. en

Pamatojums

Izsoļu ieņēmumi ir arī jāizmanto, lai radītu un atbalstītu nākotnes nozares ar zemu emisiju 
līmeni. Šajā sakarā varētu būt lietderīgas  pašreizējās tehnoloģiju platformas tīrās 
tehnoloģijas, energoefektivitātes un zema oglekļa sastāva transporta jomā.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(ea) vismazāk attīstīto valstu 
institucionālo spēju attīstīšana, lai 
veiksmīgi izstrādātu un vadītu emisiju 
samazināšanas projektus;”

Or. en

Pamatojums

Atbalstot oglekļa emisiju samazināšanu jaunattīstības valstīs, galvenā prioritāte ir 
nodrošināt, ka tām ir pietiekamas institucionālās un administratīvās spējas, lai veiksmīgi 
izstrādātu un vadītu projektus, piemēram, zemes reģistru mežsaimniecības projektos.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(ga) būtiskas enerģētikas infrastruktūras 
finansēšana, jo īpaši dalībvalstīs, kuras 
atrodas uz ES robežas vai ir izolētas no 
plašākiem Eiropas Savienības enerģētikas 
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tīkliem un kurām Kopienas sistēmas dēļ 
varētu būt lielāks risks kļūt atkarīgām no 
trešo valstu importa.”

Or. en

Pamatojums

Noteiktas dalībvalstis uz ES robežas, jo īpaši izolētos tīklos, raisa bažas, ka ES emisiju 
tirdzniecības sistēmas piemērošana varētu palielināt šo valstu atkarību no trešo valstu 
enerģijas importa, ņemot vērā, ka elektroenerģijas ražošanas iekārtas mēģina izvietot „pāri 
robežai". Tādējādi būtu pareizi daļu no izsoļu ieņēmumiem paredzēt būtiskas enerģētikas 
infrastruktūras finansēšanai, kas varētu likvidēt šādu ietekmi.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2010. gada 31. decembrim 
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas. 

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

pārredzami un bez diskriminācijas. Šie 
notikumi paredz atbildīgo iestādi, kas 
1. punktā minēto izsoli administrē 
Kopienas līmenī. Izsoles rīko tā, lai:

(a) izsoles process būtu paredzams laika, 
biežuma un kvotu apjoma ziņā;
(b) kvotu cenu noteiktu tirgus un tirgū 
uzturētu pietiekamu likviditāti;
(c) visiem dalībniekiem būtu līdzvērtīga 
pieeja informācijai;
(d) operatoriem (jo īpaši visiem mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, kas 
iesaistījušies Kopienas sistēmā) 
nodrošinātu pilnīgu un preferenciālu 
pieeju un
(e) lai citi dalībnieki neradītu šķēršļus 
izsoles norisei cita starpā ar slepenām 
norunām, tirgus manipulācijām un 
dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu.
Noteikumos paredz īpašus pasākumus, lai 
ierobežotu jebkādu kaitīgu ietekmi uz vidi 
vai Kopienas sistēmas rentabilitāti, ko 
izsolē varētu radīt citu dalībnieku 
finansiālās spekulācijas. Komisija par šo 
noteikumu saturu apspriežas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajam personām. 
Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar [23. panta 3. punktā] 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai oglekļa tirgus sekmīgi darbotos, izsole ir jāsāk labu laiku pirms reālā tirdzniecības laika 
posma un izsoles principus un detalizētus rīkošanas noteikumus ir jāpublicē ļoti savlaicīgi, lai 
tirgus dalībnieki varētu sagatavoties un lai tirgū nepieļautu neskaidrību un nepastāvību. 
Turklāt ir jānosaka precīza izsoles norise tā, lai pēc iespējas nepieļautu spekulāciju un pret 
konkurenci vērstu rīcību.
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Pēc iespējas ātrāk ir jānosaka precīzi noteikumi par bezmaksas kvotu piešķiršanu. Šī 
informācija ir ļoti svarīga attiecīgajām nozarēm un ietekmēs lēmumus par ieguldījumiem. Tā 
kā lielākajai daļai no attiecīgajām nozarēm ir salīdzinoši ilgs sagatavošanās un ieguldījumu 
plānošanas laiks, tad jo ātrāk būs zināmi precīzi noteikumi un piešķiršanas mehānismi, jo 
labāk ieguldītāji un uzņēmumi tos varēs ievērot, pieņemot ar uzņēmējdarbību saistītus 
lēmumus. 

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 

Pirmajā daļā minētie pasākumi nosaka 
harmonizētus standartus siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijām un 
energoefektivitātei, ko piemēro 
uzņēmumiem, kuriem piešķir bezmaksas 
kvotas. Šos nozaru standartus izstrādā,
pamatojoties uz labākajiem tirgū 
pieejamiem  paņēmieniem un
tehnoloģijām siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju un energoefektivitātes jomā, 
tostarp ņemot vērā aizstājējus, alternatīvus 
ražošanas procesus, biomasas izmantošanu, 
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saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

koģenerāciju un siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu uztveršanu un uzglabāšanu.
Bezmaksas kvotas iekārtām piešķir tādā 
līmenī, kas nepārsniedz attiecīgā nozares 
standarta norādīto, lai tādējādi atalgotu 
visefektīvākos operatorus. Kopumā 
pirmajā daļā minētie pasākumi nerada 
stimulu palielināt emisijas. Bezmaksas 
kvotas nepiešķir saistībā ar jelkādu 
elektroenerģijas ražošanu, lai to pārdotu 
trešām pusēm.

Or. en

Pamatojums

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes and not put on the market, should not fall under the auction system in 
order to disincentive the flaring of waste gasses. 

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija līdz 2009. gada 1. 
septembrim izstrādā ziņojumu par balto 
sertifikātu direktīvas nepieciešamības 
izvērtējuma rezultātiem, kā to paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvas 
2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa 
efektivitāti un energoapgādes 
pakalpojumiem 4. panta 5. punkts1. Jo 
īpaši šajā ziņojumā vajadzētu paredzēt 
iespēju izveidot obligātu Kopienas līmeņa 
balto sertifikātu tirdzniecības sistēmu, 
nosakot papildu veicināšanas pasākumus 
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tiem operatoriem, kuriem piešķirtas 
bezmaksas kvotas, lai tie ieguldītu 
energoefektīvakajās metodēs un 
tehnoloģijās, dalībniekiem nosakot 
obligātus energoefektivitātes mērķus vai 
maksimālās robežvērtības un paredzot 
tirgū apgrozāmus sertifikātus, kurus var 
iegūt, izmantojot energoefektīvas metodes 
vai tehnoloģijas. Ja ziņojumā norādīts, ka 
šāda sistēma varētu būt labvēlīga videi, 
rentabla un praktiski īstenojama un 
atbilst labāka regulējuma principiem, 
Komisija iesniedz attiecīgu likumdošanas 
priekšlikumu līdz 2010. gada 30. jūnijam.
1 OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2006/32/EK, par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes 
pakalpojumiem, 4. panta 5. punkts paredz, ka Komisijai ir jāizskata, vai ir nepieciešams 
iesniegt direktīvas priekšlikumu, lai, izmantojot „baltos sertifikātus”, palielinātu 
energoefektivitāti ar tirgus metožu palīdzību. Tomēr nav noteikti termiņš, kad ir jāpabeidz šis 
tik svarīgais izvērtējums. „Euro White Cert” projektā, kuru atbalsta programma „Saprātīga 
enerģija Eiropai”, pašlaik tiek izskatīta iespēja izveidot ES līmeņa balto sertifikātu sistēmu un 
tās iespējamo saikni ar ES emisiju tirdzniecības sistēmu.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Bezmaksas kvotas var piešķirt 
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja it ekonomiski pamatots 
pieprasījums; tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
citiem siltuma ražotājiem. Pēc 2013. gada 
katru gadu šīm iekārtām par siltuma 

3. Bezmaksas kvotas var piešķirt 
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja it ekonomiski pamatots 
pieprasījums; tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
citiem siltuma ražotājiem. Siltumenerģijai, 
kuru piegādā efektīvākajām komunālās 
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ražošanu piešķirto kvotu kopapjomu koriģē 
ar 9. pantā minēto lineāro koeficientu.

apkures iekārtām, piešķir bezmaksas 
kvotas. Lai saņemtu bezmaksas kvotas, 
šīm iekārtām ir jāatbilst augstiem oglekļa 
efektivitātes standartiem, kurus Komisija 
noteikusi 1. punktā minētajos īstenošanas 
pasākumos. Pēc 2013. gada katru gadu šīm 
iekārtām par siltuma ražošanu piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Komunālā apkure ir svarīgs emisiju samazināšanas līdzeklis, ja to veic ar viszemākā oglekļa 
sastāva tehnoloģijām. Tomēr apkures tirgū lielāko konkurenci rada atsevišķi fosilās degvielas 
katli, uz kuriem neattiecas Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēma. Lai nepieļautu 
nesaprātīgus ekonomiskus stimulus, kas veicinātu atteikšanos no komunālās apkures, 
efektīvākajiem komunālās apkures projektiem jābūt iespējai saņemt bezmaksas kvotas. 

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
publicē visā Kopienā piemērojamus 
pilnībā harmonizētus noteikumus par 
jaunienācēju rezerves piešķiršanu. Minēto 
pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar [23. panta 3. punktā] 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Vajadzības gadījumā Komisija var publicēt 
pamatnostādnes par jaunienācēju 
definīcijas piemērošanu.”

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences noteikumus un paredzamību, ir jāparedz skaidri 
noteikti Kopienas noteikumi par jaunienācēju rezerves piešķiršanu, tostarp noteikumus par to, 
ko darīt ar pāri palikušajām neizmantotajām kvotām un turpmākas pamatnostādnes par 
frāzes „ievērojama jaudas palielināšana" interpretāciju. 

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Ne vēlāk kā 2010. gada 1. jūnijā un pēc 
tam reizi 4 gados Komisija nosaka, kuras ir 
8. punktā minētās nozares. 

Or. en

Pamatojums

Ja netiek pieņemts starptautisks nolīgums, pēc iespējas ātrāk ir jānosaka pret oglekļa emisiju 
pārvirzi mazāk aizsargātās nozares un jāparedz attiecīgi pasākumi. Tā kā tas ietekmēs izsolei 
paredzēto kvotu apjomu, tas ir svarīgi ne tikai attiecīgajām nozarēm, bet arī visam oglekļa 
tirgum. Attiecīgo nozaru saraksta pārskatīšana reizi 3 gados radīs nevajadzīgu neskaidrību, 
kas nelabvēlīgi ietekmēs ieguldījumus. 

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ieguldījumus ārpuskopienas iekārtām, 
ņemot vērā šādus aspektus:

Or. en

Pamatojums

Ir jāņem vērā tiešs ES konkurētspējas zudums attiecībā uz nodarbinātību un (tiešajiem 
ārvalstu) ieguldījumiem. Nevajadzētu izveidot tādu tirdzniecības sistēmu, kas tikai „eksportē 
darba vietas un importē piesārņojumu”.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3.daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(da) CO2 pārcelto izmaksu ietekmi uz 
elektrības cenām attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē.”

Or. en

Pamatojums

Elektrības ražotāji pārceļ CO2 izmaksas uz elektrības cenām. Nozarēs, kurās pastāv oglekļa 
emisiju pārvirzes risks (piemēram, alumīnija ražošanas nozarē), netiešā ES emisiju 
tirdzniecības sistēmas ietekme ir sešreiz lielāka par tiešo ietekmi. Tāpēc Komisijai, izvēloties 
nozares, kurām piešķirt bezmaksas kvotas,  vajadzētu ņemt vērā minēto netiešo ietekmi.

Grozījums Nr. 34

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

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 2010. gada jūnijā Komisija, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu 
un to, kā tas ļaus samazināt siltumnīcas 
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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:.

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

 Ja netiek pieņemts starptautisks nolīgums, pēc iespējas ātrāk ir jānosaka pret oglekļa emisiju 
pārvirzi mazāk aizsargātās nozares un jāparedz attiecīgi pasākumi tās novēršanai. Tā kā tas 
varētu ietekmēt izsolei paredzēto kvotu apjomu, šī informācija ir svarīga ne tikai attiecīgajām 
nozarēm, bet arī visam oglekļa tirgum.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7.a Panākot 5. punktā minēto vienošanos 
un izstrādājot un piemērojot 6. punktā 
minēto jauno starptautisko nolīgumu, 
Komisija izskata iespēju Kopienas 
sistēmai atbalstīt „zelta standarta” tīras 
attīstības mehānismu projektus, kuri 
veicina apmežošanu, mežu atjaunošanu, 
atmežošanas radīto emisiju samazināšanu 
un citus ilgstspējīgus mežsaimniecības 
pasākumus, tostarp erozijas novēršanu un 
notekūdeņu attīrīšanu. Komisija īpaši 
izskata, vai daļai SES, kas Kopienas 
sistēmas dalībniekiem atļauts izmantot, lai 
sasniegtu emisiju robežvērtības, ir noteikti 
jābūt no šiem avotiem. Komisija līdz 
2010. gada 1. septembrim izstrādā 
ziņojumu ar attiecīgajiem 
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priekšlikumiem.”

Or. en

Pamatojums
Ir būtiski nodrošināt, ka ES emisiju tirdzniecības sistēmā ienākošie ārējie kredīti pēc iespējas 
vairāk atbilstu zelta standartam, lai tādējādi panāktu, ka ES atbalsta tikai kvalitatīvus papildu 
pasākumus ar skaidriem ilgstpējīgas attīstības kritērijiem. Tas nodrošinās, ka ES finansējums 
no oglekļa emisiju kvotu tirdzniecības patiešām panāk siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju samazināšanos, kā arī palielina ilgstpējīgas attīstības pasākumus nabadzīgākajās 
valstīs.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) 12. pantam pievieno šādu punktu:
„1.a Komisija līdz 2009. gada 1. 
septembrim iesniedz attiecīgus 
likumdošanas priekšlikumus, kas 
nodrošinātu emisiju kvotu tirgus 
aizsardzību pret iekšējās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijām. Komisija jo īpaši apsver, 
vai šajā direktīvā kvotas uzskatīt par 
finanšu instrumentiem atbilstīgi 
Direktīvai 2003/6/EK par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu).”

Or. en

Pamatojums

Kvotu juridiskais aspekts finanšu tirgū ir neskaidrs. Dažas valstis tās uzskata par finanšu 
instrumentiem, kuru tirdzniecību nosaka finanšu iestādes, savukārt citas valstis tās uzskata 
par parastām precēm, par finanšu instrumentiem dēvējot tikai to atvasinājumus. Ir svarīgi 
ieviest skaidrību, lai stiprinātu uzņēmumu uzticību un palielinātu pārredzamību. Iekšējās 
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informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas var radīt tirgus traucējumus, 
samazināt ticamību un nelabvēlīgi ietekmēt ieguldītāju uzticību.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2003/87/EK
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Iekļauj šādu pantu:
„15.a pants

Informācijas izpaušana un dienesta 
noslēpums

1. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
visus lēmumus un ziņojumus par kvotu 
apjomu un piešķiršanu, kā arī emisiju 
uzraudzīšanu, ziņošanu un pārbaudi 
nekavējoties dara zināmu sabiedrībai, 
nodrošinot ātru un nedriskriminējošu 
informācijas pieejamību.
2. Pienākums ievērot dienesta noslēpumu 
attiecas uz visām personām, kuras strādā 
vai ir strādājušas Komisijā vai dalībvalstu 
atbildīgajās iestādēs, kā arī 
struktūrvienībās, kurām Komisija vai 
dalībvalstu atbildīgās iestādes ir 
uzticējušas noteiktus uzdevumus. 
Informāciju, uz kuru attiecas dienesta 
noslēpums, nedrīkst atklāt nevienai citai 
personai vai iestādei, izņemot gadījumus, 
ja to nosaka spēkā esošie normatīvie vai 
administratīvie noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Lai stiprinātu uzņēmumu uzticību un palielinātu pārredzamību, ir būtiski nodrošināt, ka 
attiecībā uz emisiju tirdzniecību tiek piemēroti finanšu instrumentu noteikumi. Ir jāparedz 
stingri un skaidri noteikumi par konfidenciālas tirgus informācijas publicēšanu, ko veic 
Komisija un dalībvalstis. 
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2003/87/EK
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) 18. pantam pievieno šādu punktu:
„Komisija vai Komisijas izraudzīta 
atbildīgā iestāde Kopienas līmenī 
administrē 10. pantā minēto emisiju izsoli. 
Atbildīgā iestāde savas darbības cieši 
koordinē ar dalībvalstu izraudzītajām 
atbildīgajām iestādēm. Tā jo īpaši 
nodrošina, ka katra dalībvalsts 
atbildīgajām iestādēm sniedz pilnīgus un 
precīzus datus par izsoles kvotu 
piešķiršanu iekārtām, kas atrodas to 
jurisdikcijā.”

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
25. pants – 1.ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1.ba Komisija Eiropas kaimiņattiecību 
politikas un paplašināšanās jomā cenšas 
noslēgt nolīgumus ar attiecīgajām valstīm 
par to iekļaušanu Kopienas sistēmā vai 
par kvotu savstarpēju atzīšanu.”

Or. en

Pamatojums
Ir būtiski mudināt ES kaimiņvalstis pievienoties ES emisiju tirdzniecības sistēmai. Tas ir 
svarīgi ne tikai no vides un attīstības viedokļa, bet arī atrisinātu oglekļa emisiju pārvirzes 
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problēmu — ES uzņēmumu pārcelšanos ārpus ES robežām. 

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un kuras kompetentajām iestādēm 
paziņojušas, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijušas mazākas par 10 000 
tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz 
kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu; turklāt 
dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi:

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 50 
MW un kuras kompetentajām iestādēm 
paziņojušas, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijušas mazākas par 25 000 
tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz 
kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu; turklāt 
dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi:

(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

(b) jāapliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000 
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

(b) jāapliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

(c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000 
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

(c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

(d) jāpublicē a), b) un c) apakšpunktā 
minētā informācija, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

(d) jāpublicē a), b) un c) apakšpunktā 
minētā informācija, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Or. en
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Pamatojums

Lai samazinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) administratīvo slogu, izvairītos no 
nevajadzīgām administratīvajām izmaksām un birokrātijas un palielinātu sistēmas efektivitāti, 
nelielām iekārtām vajadzētu paredzēt iespēju atteikties no sistēmas, ja tās īsteno līdzvērtīgus 
pasākumus. Viena trešdaļa no visām sistēmas iekārtām ir nelielas iekārtas, kas rada tikai 2 % 
no visām emisijām.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva Nr. 2003/87/EK
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2.a Dalībvalstis paredz noteikumus 
iekārtām, kuras saskaņā ar 1. un 
2. punktu ir atbrīvotas no Kopienas 
sistēmas, bet vēlas tajā palikt pēc 
brīvprātības principa, un saskaņā ar 
1. punktā minēto pienākumu paziņo 
Komisijai par katru šādu gadījumu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz noteikumu nelielām iekārtām, kuras vēlās palikt ES emisiju tirdzniecības sistēmā, 
piemēram, jau veikto maksājumu dēļ.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2003/87/EK
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Ar šādu pantu aizstāj 30. pantu:
„30. pants

Pārskatīšana un turpmākā attīstība
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..
1. Pamatojoties uz šīs direktīvas 
piemērošanā gūto pieredzi [..], kā arī 
ņemot vērā starptautiska līmeņa 
sasniegumus, Komisija gatavo ziņojumu 
par šīs direktīvas piemērošanu, 
apsverot:

(a) … to, vai Kopienas sistēmā ir 
jāiekļauj [..] citas nozares [..] un 
darbības, cita starpā transporta, mājokļu 
un uzņēmumu apkures, kā arī 
lauksaimniecības nozare;
(b) definīciju, maksas un sankciju 
turpmāku harmonizāciju;
(c) robežvērtības, lai no Kopienas sistēmas 
izslēgtu nelielas iekārtas, kuras izmanto 
līdzvērtīgus pasākumus;
(d) jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 
un kaitīgu spekulāciju. ..
2. Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam
iesniedz šo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Komisijai, vajadzības 
gadījumā pievienojot priekšlikumus.
3. Komisija pēc iespējas ātrāk iesniedz 
likumdošanas priekšlikumus, lai Kopienas 
sistēmā līdz 2013. gadam iekļautu 
kuģniecības nozari.
4. Komisija līdz 2013. gadam iesniedz 
attiecīgus likumdošanas priekšlikumus, 
kas paredz konkrētu termiņu 
autotransporta nozares iekļaušanai 
Kopienas sistēmā un kas pamatotos uz 
iekļaušanas iespēju pilnīgu izmaksu, 
ieguvumu un īpašu gadījumu 
novērtējumu.”

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais pants par pārskatīšanas klauzulu kļuva nevajadzīgs, un to vajadzēja aizstāt ar 
jaunu tekstu. Ir būtiski turpināt sistēmas pārskatīšanu, lai palielinātu tās efektivitāti, 
pievienotu jaunas nozares un ES nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus.
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Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Iekļauj šādu punktu:
„2.a Ja viena darbība vienlaicīgi ietilpst 
vairākās apakšnozarēs, tai piemēro vienīgi 
specifiskākās apakšnozares kritērijus.”

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, kurus kritērijus piemērot gadījumā, ja iekārta atbilst vairāk nekā vienai darbībai 
(piemēram, enerģijas/siltuma ražošana un minerālu rūpniecība). Šo jautājumu jau apskatīja
Komisijas 2005. gada paziņojums „Turpmākas vadlīnijas attiecībā uz valstu kvotu sadales 
plāniem ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirdzniecības periodam no 2008. līdz 2012. 
gadam” (COM(2005)703).
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