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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ar ko groza Direktīvu 
2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0016),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0043/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, 
Ekonomikas un monetārā komitejas, Reģionālās attīstības komiteja atzinumus 
(A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm, 
tostarp kuģniecības un aviācijas nozarēm,
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus. Iekļaujoties 
Kopienas sistēmā, aviācijas nozare sniedz 
ieguldījumu emisiju samazināšanā par 
20 % vai 30 %. Līdz Kopienas sistēmā tiek 
iekļauta kuģniecības nozare, kam jānotiek 
ne vēlāk kā 2015. gadā, kuģniecības 
nozares radītās emisijas jāiekļauj lēmumā 
par dalībvalstu darbību, lai izpildītu 
Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanas saistības  līdz 
2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā pasaules mežu 
izciršanas apmērus un straujumu ir 
svarīgi ieņēmumus no izsolēm Kopienas 
sistēmā  izmantot, lai samazinātu mežu 
izciršanu un palielinātu ilgtspējīgu 
apmežošanu un mežu atjaunošanu. 
Turklāt ES jāstrādā, lai izveidotu 
starptautiski atzītu sistēmu mežu 
izciršanas samazināšanai un 
apmežošanas un mežu atjaunošanas 
palielināšanai. Ieņēmumi dalībvalstīm  ir 
jāiegulda ES vai starptautiskā fondā, 
pamatojoties uz brīvprātīgu koalīciju, lai 
līdzekļus efektīvi sadalītu šiem un citiem 
mērķiem starptautiskā mērogā.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību 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. Ja 
elektroenerģijas ražotāji ražo enerģiju
apsildei vai dzesēšanai, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju, kā noteikts 
Direktīvā 2004/8/EK, elektroenerģijas 
ražošanas iekārtām ir jāpiešķir bezmaksas 
kvotas par enerģijas ražošanu apsildei vai 
dzesēšanai, lai izvairītos no  konkurences 
kropļošanas lielāku CO2 izmaksu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Galvenais ilgtermiņa stimuls 
oglekļa uztveršanai un glabāšana ir tāds, 
ka kvotas nebūs jānodod par pastāvīgi 
uzglabātajām CO2  emisijām. Turklāt, lai 
paātrinātu pirmo komerciālo iekārtu 
izmantošanu, ir jāizmanto ieņēmumi no 
izsolēm un jāpiešķir papildkvotas no 
jauno iekārtu rezerves pirmajām 12 šāda 
veida iekārtām ES vai trešā valstī, kura ir 
ratificējusi jauno starptautisko nolīgumu 
par klimata pārmaiņām.
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Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka pagaidu 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„salīdzinošus novērtējumus”). Šos 
noteikumus izstrādā, ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanu un uzglabāšanu. Neatkarīgi no 
elektrisko loka krāšņu kā alternatīva 
ražošanas procesa pieejamības, 
saskaņotos noteikumos ir jāņem vērā arī 
emisijas saistībā ar gāzu, kas rodas 
sadegšanas procesā skābekļa krāsnīs, 
izmantošanu, kad nav iespējams izvairīties 
no šādas  gāzes rašanās tērauda 
iegūšanas procesā domnās; saistībā ar to 
noteikumos var paredzēt kvotu 
piešķiršanu bez maksas domnām, kurās 
šādas gāzes rodas. Šādi noteikumi nedrīkst 
radīt stimulu emisiju palielināšanai, un 
tiem būtu 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 
apsildes un dzesēšanas apgādes tirgū.
Tajos turpmāk jāizvairās no konkurences 
pārmērīgas kropļošanas starp 
rūpnieciskām darbībām, kas veiktas 
iekārtās, kuras vada viens operators,  un 
ražošanu iekārtās, kuras nodotas 
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ārpakalpojumu sniedzējiem. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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 
no mazāk efektīvām oglekļa dioksīda 
iekārtām trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai 
netiktu piemēroti līdzvērtīgi oglekļa 
emisiju ierobežojumi (CO2 emisiju 
pārvirze); tajā pašā laikā dažas 
energoietilpīgas nozares un apakšnozares 
Kopienā, kuras konkurē starptautiskajā 
tirgū, varētu nokļūt ekonomiski 
neizdevīgās pozīcijās. Tas varētu mazināt 
ieguvumus no Kopienas pasākumiem un
apdraudētu vides integritāti. Lai novērstu 
ar CO2 emisiju pārvirzi saistīto risku, 
Kopiena piešķirs bezmaksas kvotas pat līdz 
100 % apmērā nozarēm un apakšnozarēm, 
kas atbilst attiecīgiem kritērijiem. Šo 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu paredzamību, 
operatoriem jābūt skaidrībai par to, vai būs 
iespējams pēc 2012. gada izmantot 
pārpalikušās SES un ESV, kuras bija 
atļauts izmantot 2008.–2012. gada periodā 
un kuras iegūtas, īstenojot projektus, kuru 
ietveršanu Kopienas sistēmā akceptējušas 
visas dalībvalstis 2008.–2012. gada 
periodā. Tā kā pirms 2015. gada 
dalībvalstis nevar pārnest operatoru rīcībā 
esošās SES un ESV no viena starptautiskos 
nolīgumos noteiktā saistību perioda uz 
nākamo (SES un ESV „uzkrāšana”), un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis izvēlas atļaut 
minēto SES un ESV uzkrāšanu (ņemot 
vērā, ka tiesības šādus kredītus uzkrāt ir 
ierobežotas), šo skaidrību var nodrošināt, 
paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj 
operatoriem minētās SES un ESV (kas 
piešķirtas par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr tā kā 

(22) ES ETS un citu valstu emisiju 
tirdzniecības sistēmām ir jāatvieglo 
prasība par kredītiem attiecībā uz
konkrētiem, pārbaudāmiem, papildu un 
pastāvīgiem emisiju samazinājumiem 
saistībā ar projektiem valstīs, kas sniedz 
ieguldījumu klimata pārmaiņa problēmas 
risināšanā. Kad būs noslēgts gaidāmais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām, Zelta standarta kredītiem  no 
šīm valstīm ir jābūt pieņemamiem visām 
emisiju tirdzniecības sistēmām.  Lai 
nodrošinātu paredzamību, operatoriem 
jābūt skaidrībai par to, vai būs iespējams 
pēc 2012. gada izmantot Zelta standarta 
SES un Zelta standarta ESV. Ir jāļauj 
operatoriem izmantot šādus kredītus vidēji 
līdz pat 5 % apmērā no savām radītajām 
emisijām 2013.–2020. gada periodā, 
paredzot, ka viņi salīdzinājumā ar savām 
2005. gadā radītajām emisijām izmanto 
mazāk kā 6,5 % ESV un SES 2008.–
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dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 
ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo 
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

2012. gada periodā  un neveic apmaiņu 
saskaņā ar 11.a panta 2. punktu. Tā 
nodrošinās, ka 2008.–2012. gada periodā  
operatori efektīvi samazinās emisijas 
zemāk par 2005. gada līmeni. Turklāt tas 
arī nodrošina 1,9 miljardu tonnu 
izmantošanu 2008.–2020. gada periodā 
vai papildus 500 miljonus tonnu vairāk 
nekā Komisijas priekšlikumā, kas ir 50%  
no paveicamā. Tā kā pirms 2015. gada 
dalībvalstis nevar pārnest operatoru rīcībā 
esošās SES un ESV no viena starptautiskos 
nolīgumos noteiktā saistību perioda uz 
nākamo (SES un ESV „uzkrāšana”), un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis izvēlas atļaut 
minēto SES un ESV uzkrāšanu (ņemot 
vērā, ka tiesības šādus kredītus uzkrāt ir 
ierobežotas), šo skaidrību var nodrošināt, 
paredzot, ka dalībvalstīm jāatļauj 
operatoriem minētās SES un ESV (kas 
piešķirtas par emisiju samazinājumiem 
pirms 2012. gada) apmainīt pret kvotām, 
kas derīgas no 2013. gada. Tomēr tā kā 
dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem SES un 
ESV, jo tās nevar būt pārliecinātas, ka 
varēs šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
pašreizējās starptautiskās saistības, šo 
prasību nepiemēro pēc 2014. gada 
31. decembra. Operatoriem jāsniedz tādas 
pašas garantijas attiecībā uz SES par 
emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
kas iegūtas, realizējot pirms 2013. gada 
uzsāktus projektus.

Or. en

Pamatojums

Lai gan sistēmā ir jāsaglabā augsts elastīguma līmenis, ir svarīgi, ka attiecībā uz KĪ un TAM 
projekti atbilst konkrētiem noteikumiem un standartiem, lai nodrošinātu reālus un 
pārbaudāmus emisiju samazinājumus.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kad būs noslēgts gaidāmais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām, TAM kredītus no trešām 
valstīm Kopienas sistēmā drīkstēs 
izmantot tikai tādā gadījumā, ja šīs valstis 
ratificējušas starptautisko nolīgumu.

(25) Kad  Kopiena būs ratificējusi 
gaidāmo starptautisko nolīgumu par 
klimata pārmaiņām, varēs izmantot 
papildkredītus līdz pat apmēram, kas ir 
puse no papildsamazinājuma Kopienas 
sistēmā, un Zelta standarta SES un Zelta 
standarta ESV, kuras var izmantot 
operatori, ir  jāpalielina līdz 5 %.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/87/EK
1. pants –jauns punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Regula arī nosaka, ka vēl vairāk 
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, lai sekmētu emisiju 
samazināšanu tādā mērā, kā no zinātnes 
viedokļa ir vajadzīgs, lai novērstu bīstamas 
klimata pārmaiņas.”

„Regula arī nosaka, ka vēl vairāk 
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, lai sekmētu emisiju 
samazināšanu tādā mērā, kā no zinātnes 
viedokļa ir vajadzīgs, lai novērstu bīstamas 
klimata pārmaiņas.” Kopienai jāturpina 
īstenot emisiju samazināšana par 30 % 
zemāk par līmeni 1990. gadā, ko būtu 
jāuzsāk pēc tam, kad Kopiena būs 
pabeigusi gaidāmā starptautiskā 
nolīgumu par  klimata pārmaiņām 
ratifikācijas procedūru. 

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Article 1 – point 2 - point b
Direktīva 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, ar kuru veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās
darbības un par kuru saņemta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju atļauja vai 
atjaunota siltumnīcefekta gāzu emisiju 
atļauja sakarā ar iekārtas darbības profila 
maiņu vai jaudas būtisku palielināšu pēc 
tam, kad Komisijai iesniegts 11. panta 
1. punktā minētais saraksts;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā Komisijas priekšlikumā jaudas palielināšanas vairs nav definētas kā jaunas 
iekārtas. Tas rada atšķirību, piešķirot jaunas iekārtas tikai ar SEG kredītiem un jaudas 
palielināšanas atstājot izsoļu ziņā. Komisijas priekšlikums izjauc līdzsvaru starp jaunām 
iekārtām un jaudas uzlabošanu, nesniedzot efektīvāko pieeju  un, iespējams, apdraudot 
jauninājumu pašreizējā procesā. 

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Līdz 2009. gada 30. septembrim Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.
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Or. en

Pamatojums

Kvotu apjoms, kuras dalībvalstis piešķir saskaņā valsts kvotu sadales plāniem 2008.–
2012. gada periodā, jāprecizē pirms 2010. gada, tāpēc šo datumu var pārcelt.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9.a pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz iekārtām, kuras tiek izslēgtas 
no Kopienas sistēmas saskaņā ar 
27. pantu, kvotu kopapjoms ir attiecīgi 
jāsamazina.

Or. en

Pamatojums

Ja iekārtas tiek izslēgtas no Kopienas sistēmas, tad kvotu apjoms būs attiecīgi jāsamazina, lai 
nodrošinātu sistēmas vispārējo apjomu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 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. Laika periodiem sākot ar 2013. gadu,
dalībvalstis izsola visas kvotas, kas nav 
piešķirtas bez maksas saskaņā ar 
10.a pantu. Līdz 2010. gada 
31. decembrim Komisija, pamatojoties uz 
iesniegtajiem ziņojumiem un 10.a panta 
6. punktu, nosaka un publicē paredzamo 
Kopienas kvotu  apjomu, kas jāizsola 
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2013.–2020. gada periodā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ETS un elektroenerģijas sektora pienācīgu darbību, ir svarīgi, ka 
2013. gadam paredzēto  kvotu izsoles notiek pirms 2013. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr. 14

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

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. Vismaz 50 % no ieņēmumiem, kas gūti 
izsolot 2. punktā minētās  kvotas, 
dalībvalstīm, pamatojoties brīvprātīgu 
koalīciju,  jāpārskaita fondā, kas 
nodibināts Kopienas līmenī vai 
starptautiskā līmenī, šādiem mērķiem:

(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 
iniciatīvās;

(a) vienu ceturto daļu — pasākumiem, 
kas paredzēti, lai novērstu mežu izciršanu 
un palielinātu apmežošanu un mežu 
atjaunošanu valstīs, kas ir ratificējušas 
gaidāmo starptautisko nolīgumu, ņemot 
vērā:

– pamatiedzīvotāju tiesības un vajadzības,
– bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
un
– mežu resursu ilgtspējīga izmantošanu;

(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas 
ir atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;

(b) vienu ceturto daļu, — lai samazinātu 
emisijas valstīs, kuras ir ratificējušas 
gaidāmo starptautisko nolīgumu, un 
nodotu tehnoloģiju šīm valstīm, 
piemēram, izmantojot Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
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enerģijas fondu;
(c) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiskā uzglabāšana, 
īpaši no ogļu spēkstacijām;

(c) vienu pusi, lai — sekmētu 
pielāgošanos klimata pārmaiņu 
nelabvēlīgajai ietekmei valstīs, kuras ir 
ratificējušas gaidāmo starptautisko 
nolīgumu par klimata pārmaiņām. 

(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;
(e) pasākumi, lai sekmētu jaunattīstības 
valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu 
ietekmei;
(f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju, un 
(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3.a. punkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ieņēmumi, kas nav izmantoti saskaņā 
ar 3. punktu, tostarp visi ieņēmumi no 
2.b punktā minētajām izsolēm, ir 
jāizmanto:
(a) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju samazināšanai un lai piemērotos 
klimata pārmaiņu ietekmei, 
finansējumam pētniecībai un izstrādei 
emisiju samazināšanas un pielāgošanās 
jomā, tostarp līdzdalībai Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna 
iniciatīvās;
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(b) atjaunojamās enerģijas attīstīšanai, lai 
sasniegtu Kopienas mērķi  līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija;
(c) Kopienas mērķa sasniegšanai līdz 
2020. gadam palielināt energoefektivitāti 
par 20 %;
(d) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un ģeoloģiskā uzglabāšanai, 
īpaši no ogļu spēkstacijām;
(e) energoefektīvu un tīru  tehnoloģiju 
pētniecības un izstrādes finansēšanai 
nozarēs, uz kurām attiecas direktīvas 
darbības joma;
(f) papildpasākumiem, lai novērstu mežu 
izciršanu, veicinātu ilgtspējīgu 
apmežošanu un mežu apsaimniekošanu 
Eiropā, kā arī  lai Kopienā ražotu un 
izmantotu ilgtspējīgu biomasu;
(g) pasākumiem, lai risinātu sociālas 
problēmas mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem, piemēram, 
palielinot mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju;
(h) lai rosinātu pāreju uz zemu emisiju 
transportlīdzekļiem, tostarp pārvadājumu 
novirzīšanai, un lai kompensētu 
elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 
dzelzceļa nozarē un
(i) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai.

Or. en

Pamatojums

Izsoļu ieņēmumi kopumā ir jāizmanto, lai turpmāk izveidotu  un atbalstītu nozares, kuras 
rada zemu  emisiju līmeni, reinvestējot līdzekļus iesaistītajās nozarēs. 
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 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.

4. Ziņojumos, ko dalībvalstis iesniedz 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 280/2004/EK, 
ietver informāciju par ieņēmumu 
izmantošanu 3. un 3.a punktā noteiktajam
mērķim.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 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. 
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.

5. Līdz 2010. gada 30. septembrim
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles norit 
atklāti, saskaņoti, pārredzami un bez 
diskriminācijas. Saistībā ar to procesam ir 
jābūt paredzamam, jo īpaši attiecībā uz 
izsoļu laiku un kārtību, kā arī attiecībā uz 
kvotu apjomiem, kuri būs pieejami. Pirms 
šāda pasākuma iesniegšanas Komisijai ir 
jākonsultējas ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm. Izsoles rīko un 
vada tā, lai:

(a) operatoriem (jo īpaši visiem mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, kas 
iesaistījušies Kopienas sistēmā) 
nodrošinātu pilnīgu, godīgu un vienādu 
pieeju;
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(b) līdzdalība procesā ir rentabla 
operatoriem;
(c) visi dalībniekiem ir vienlaicīgi 
pieejama tāda pati informācija un 
(d) dalībnieki nerada 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.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai ir jāsniedz plašāka pamatnostādne Komisijai attiecībā uz regulu, kas jāpieņem par 
izsolēm saskaņā ar 5. punktu. Jo īpaši Komisijai ir jākonsultējas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm pirms regulas sagatavošanas. Izsolēm arī ir jānodrošina, ka tirgū tiek 
saglabāta likviditāte un novērsta pašreizējo sekundāro tirgu kropļošana.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 5.a punkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis, konsultējoties ar 
Komisiju, var pilnvarot kopēju aģentūru 
vai iestādi rīkoties to vārdā kvotu izsolē. 
Ieņēmumi, kas gūti no izsolēm, kuras 
veikušas kopējas aģentūras vai iestāde, ir 
jāsadala starp dalībvalstīm saskaņā ar 
2. punktu, cik iespējams drīz pēc katras 
izsoles.

Or. en

Pamatojums

Kopienas kopējais izsolei paredzēto kvotu apjoms ir jānosaka un jāpaziņo, lai dalībvalstis 
varētu aprēķināt kvotu apjomu, kuru tās var izsolīt saskaņā ar 10. panta 2. punktu. Ir jāņem 
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vērā izsoļu rīkošanas sarežģītība un administratīvās izmaksas 27 dalībvalstīs, ņemot vērā 
nākamo Komisijas regulu par izsolēm.

Grozījums Nr. 19

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

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.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

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 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nosaka saskaņotus robežlielumus, lai 
nodrošinātu, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem un 
tehnoloģijām, aizstājējiem, alternatīviem 
ražošanas procesiem, biomasas 
izmantošanai un siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu uztveršanai un uzglabāšanai; 
kvotu piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Pasākumos arī var ņemt vērā 
emisijas saistībā ar sadegšanas procesā 
skābekļa krāsnīs radušos gāzu 
izmantošanu, kad no šādu gāzu rašanās 
nav iespējams izvairīties tērauda 
iegūšanas procesā domnās; saistībā ar to
pasākumos var paredzēt, ka kvotas piešķir 
bez maksas domnām, kurās šādas gāzes 
rodas. Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā 
ar jelkādu elektroenerģijas ražošanu  neto 
pārdošanai trešām pusēm.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi gaidāmo
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starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Tiek mainīts datums līdz kuram Komisijai ir jāpieņem noteikumi kvotu piešķiršanai bez 
maksas. 11. panta 1. punktā noteikts, ka dalībvalstīm līdz 2011. gada 30. jūnijam ir jāiesniedz 
Komisijai precizēts iekārtu un bezmaksas  kvotu saraksts. Ņemot vērā, ka dalībvalstīm ir 
jākonsultējas attiecībā uz  iekārtām, kas iekļautas sarakstā, un arī ar plašāku sabiedrību, 
ierosinātais laika periods  ir pārāk īss. Turklāt nav pieļaujama kvotu piešķiršana bez maksas 
elektroenerģijas neto pārdevējiem, lai novērstu elektroenerģijas tirgus kropļošanu. Ir jāsekmē 
arī energoefektivitāte attiecībā uz gāzēm, kas rodas sadegšanas procesā tērauda ražošanā.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

2. Ievērojot 3. un 6.a punktu, bezmaksas 
kvotas nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 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 ir ekonomiski pamatots 
pieprasījums; tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
citiem siltuma ražotājiem. Pēc 2013. gada 
katru gadu šīm iekārtām par siltuma 
ražošanu piešķirto kvotu kopapjomu koriģē 
ar 9. pantā minēto lineāro koeficientu.

3. Ja elektroenerģijas ražotāji, kas ražo 
enerģiju apsildei vai dzesēšanai, saņem 
kvotas bez maksas saskaņā ar 1. punktu, 
par enerģijas ražošanu apsildei vai 
dzesēšanai, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju (kā definēts 
Direktīvā 2004/8/EK), ja ir ekonomiski 
pamatots pieprasījums,  bezmaksas kvotas 
tiek piešķirtas elektroenerģijas ražošanai 
attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu, kas 
iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi. Pēc 2013. gada katru gadu šīm 
iekārtām par siltuma ražošanu piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

par kurām konstatēts, ka tajās pastāv 
ievērojams  risks zaudēt būtisku tirgus 
daļu  mazāk efektīvu oglekļa dioksīda 
iekārtu dēl, kuras ir izvietotas ārpus 
Kopienas valstīs, kas nepiedalās 
gaidāmajā starptautiskajā nolīgumā
(„CO2 emisiju pārvirze ”). Ziņojumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:.

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

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

Or. en

Pamatojums

Definīcija „CO2 emisiju pārvirze” ir svarīga, lai ieviestu pamatizpratni par to, kuras 
rūpniecības nozares šāda pārvirze ietekmē un cik lielā apmērā. Bezmaksas kvotu apjomu 
varēs noteikt tikai pēc COP-15 sarunām 2009. gada decembrī Kopenhāgenā, pēc kurām 
Komisija iesniegs ziņojumus par CO2 emisiju pārvirzi. Saistībā ar to pašlaik nebūtu jāizdara 
nekādi pieņēmumi. 

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Šajā punktā ir jāprecizē, ka sarakstā ir iekļautas kvotas par katru gadu 2013.–2020. gada 
periodā.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis piešķir kvotas bez maksas  
tikai saskaņā ar 2. punktu, kad Komisija 
ir apstiprinājusi valsts īstenošanas 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, lai Komisijai būtu pienākums apstiprināt valsts īstenošanas pasākumus, tā 
lai nodrošinātu, ka dalībvalstis vienotā veidā piemērotu noteikumus par bezmaksas kvotu 
piešķiršanu iekārtām.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Būs nepieciešams paredzēt laiku apstiprināšanas procesā, lai ļautu dalībvalstīm grozīt valsts 
īstenošanas pasākumus, ja tos noraida Komisija.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

emisiju samazinājumiem no 2013. gada, 
apmainīt pret kvotām, kas derīgas no 
2013. gada.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

energoefektivitātes tehnoloģijām, kas 
veicina tehnoloģiju nodošanu un 
ilgtspējīgu attīstību. Šādos nolīgumos var 
arī paredzēt, ka var izmantot kredītus no 
projektiem, piemēram,  no ilgtspējīgiem 
mežsaimniecības pasākumiem 
jaunattīstības valstīs, ar kurām ir noslēgts 
noīgums saskaņā ar 5. punktu, kuros  
paredzētais bāzes scenārija līmenis ir 
mazāks par to līmeni, par kuru var piešķirt 
bezmaksas kvotas saskaņā ar 10.a pantā 
minētajiem pasākumiem, vai par Kopienas 
tiesību aktos paredzēto līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PR\727283LV.doc PE407.778v01-0029/39 PR\727283LV.doc

LV

Pamatojums

Formulējums nodrošina, ka visi operatori var izmantot augstiem standartiem atbilstošus KĪ 
un TAM 2013.–2020. gada periodā, ja reģistrācijas valstis ir ratificējušas Kopenhāgenas
nolīgumu par klimata pārmaiņām.  Operatoriem ir iespēja izvēlēties šo jauno kredītu 5 % 
apmērā no savām ikgadējām emisijām vai pārcelt to, kas pieejams VSPII. Uzņēmumi 
acīmredzot izvēlēsies to, kas dod tiek lielāko kredītu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Direktīvas 12. pantā iekļauj šādu 
3.a punktu.
„3.a Pienākums nodot  kvotas neattiecas 
uz emisijām, kuras ir uztvertas un nodotas 
pastāvīgā glabāšanā iekārtā, kurai ir 
spēkā esoša atļauja saskaņā ar Direktīvu 
2008/xxx/EK par oglekļa dioksīda 
ģeoloģisko uzglabāšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/87/EK
22. pants – 1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I pielikumu, ņemot 
vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus un šīs 
direktīvas piemērošanā gūto pieredzi. Šis 
direktīvas IV un V pielikumu var grozīt, lai 
pilnveidotu emisiju monitoringu un 
pārbaudi, kā arī kārtību, kādā par tām ziņo.

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I un II.a pielikumu, 
ņemot vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus 
un šīs direktīvas piemērošanā gūto 
pieredzi. Šis direktīvas IV un V pielikumu 
var grozīt, lai pilnveidotu emisiju 
monitoringu un pārbaudi, kā arī kārtību, 
kādā par tām ziņo.
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Or. en

Pamatojums

II.a pielikums ir politisks lēmums un tāpēc uz to ir jāattiecas koplēmuma procedūrai, nevis 
komitoloģijas procedūrai.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2003/87/EK
25. pants – 1.a and 1.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Var noslēgt nolīgumus, kuros paredzēta 
kvotu savstarpēja atzīšana starp Kopienas 
sistēmu un obligātajām siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju tirdzniecības 
sistēmām, kuru absolūtās emisiju 
maksimumvērtības ir noteiktas jebkurā citā 
valstī, pavalstī vai reģionālā struktūrā.

1a. Var noslēgt nolīgumus, kuros paredzēta 
kvotu savstarpēja atzīšana starp Kopienas
sistēmu un obligātajām siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju tirdzniecības 
sistēmām, kuru absolūtās emisiju 
maksimumvērtības ir noteiktas jebkurā citā 
reģionā, valstī, pavalstī vai vietējā
struktūrā.

1b. Ar trešām valstīm vai pavalstīm, vai 
reģionālām struktūrām var noslēgt 
nesaistošus nolīgumus par administratīvo 
un tehnisko jautājumu koordinēšanu 
saistībā ar kvotām Kopienas sistēmā vai 
citās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju tirdzniecības sistēmās, kas paredz 
absolūtās emisiju maksimumvērtības.

1b. Ar reģionālām struktūrām vai trešām 
valstīm vai pavalstīm, vai vietējām 
struktūrām var noslēgt nesaistošus 
nolīgumus par administratīvo un tehnisko 
jautājumu koordinēšanu saistībā ar kvotām 
Kopienas sistēmā vai citās siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju tirdzniecības 
sistēmās, kas paredz absolūtās emisiju 
maksimumvērtības.

Or. en

Pamatojums

Tiek precizēts, ka būs iespējams sasaistīt sistēmas, kuras ir vietējā,  nevis federālā  līmeņa 
sistēmas un ka reģionālajās struktūrās  ir  pārvalstiskas struktūras.
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcās efektu izraisošo 
gāzu emisijas, kas lielākas par obligāto 
samazinājuma līmeni, par kuru vienojusies 
Eiropadome, piemēro 2., 3. un 4. punktu.

1. Kad Kopiena ir ratificējusi gaidāmo 
starptautisko nolīgumu klimata pārmaiņu 
jomā, kas paredz, ka līdz 2020. gadam 
obligāti jāsamazina siltumnīcās efektu 
izraisošo gāzu emisijas, kas lielākas par 
obligāto samazinājuma līmeni, par kuru 
vienojusies Eiropadome, piemēro 2., 3. un 
4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtām ir jāļauj izmantot kredītus  līdz 
pat ikgadējo pārbaudīto emisiju 
procentuālajam apmēram, kuri paredzēti 
ilgtspējīgiem pasākumiem, lai samazinātu 
mežu izciršanu un palielinātu 
apmežošanu un mežu atjaunošanu 
jaunattīstības valstīs saskaņā ar gaidāmo 
starptautisko nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kad ir noteikti atbilstīgi 
noteikumi par saistībām, uzskaiti un 
stabilitāti un kuru arī ir pieņemami 
ikvienā ASV federālajā emisiju 
tirdzniecības sistēmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts – iii daļa
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

(iii) pievieno šādas daļas:

Minerālvates un akmensvates ražošanas 
iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 
20 tonnām dienā

Oglekļa dioksīds

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.

Oglekļa dioksīds

Grozījums

(iii) pievieno šādas daļas:

Minerālvates un akmensvates ražošanas 
iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 
20 tonnām dienā

Oglekļa dioksīds

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.

Oglekļa dioksīds

Or. en

Pamatojums

Tehniska precizējuma  nolūkā.
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PASKAIDROJUMS

Emisiju kvotu tirdzniecība nekādā ziņā nav jauns jēdziens, un tas noteikti nav unikāls Eiropai.
Tomēr ES Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) ir īpaša tādā ziņā, ka tā ir pirmā 
starptautiskā CO2 emisiju kvotu tirdzniecības sistēma. Pašlaik tā aptver vairāk nekā 10 000 
iekārtu enerģētikas un rūpniecības nozarē, kas kopīgi ir atbildīgas par gandrīz pusi ES CO2 
emisiju un 40 % no kopējām ES siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām. Tāpēc to 
pamatoti dēvē par stūrakmeni ES stratēģijā cīņai pret klimata pārmaiņām.

ES ETS pārskatīšana ir daļa no Komisijas ,,klimata un atjaunojamās enerģijas paketes”, kas 
tika pieņemta šā gada 23. janvārī. Paketē ir priekšlikuma projekti par kopīgiem centieniem, 
enerģiju no atjaunojamiem avotiem, oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu un priekšlikuma 
projekts par ES ETS direktīvas pārskatīšanu — ļoti saskaņots priekšlikums, kas būtiski uzlabo 
un paplašina ES ETS.

Šī priekšlikuma nolūks ir grozīt Direktīvu 2003/87/EK1, ar kuru tika izveidota ES ETS. Tā 
mērķis laika periodam pēc 2012. gada ir stiprināt, paplašināt un uzlabot ETS darbību kā vienu 
no vissvarīgākajiem un rentablākajiem instrumentiem, lai sasniegtu ES mērķi samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Šis uzdevums tika izvirzīts 2007. gada marta 
Eiropadomes sanāksmē, kura aicināja līdz 2020. gadam samazināt ES emisijas vismaz par 
20 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, un par 30 %, ja arī citas industrializētās valstis apņemas 
veikt līdzvērtīgus centienus saskaņā ar globālo vienošanos cīņai pret klimata pārmaiņām.
Lēmums uzsākt sarunas, lai izstrādātu ,,Kioto protokola pēcteci” , tika pieņemts pagājušā 
gada decembrī Bali, ANO klimata pārmaiņu konferencē. Ir obligāti jāpanāk vienošanās 
starptautiskā līmenī Pušu konferencē, kas notiks Kopenhāgenā 2009. gadā, lai risinātu šo 
aktuālo globālo problēmu. Ja Eiropa uzņemsies vadošu lomu, tad mums būs jāierosina 
dzīvotspējīgi risinājumi globālo klimata pārmaiņu risināšanai, un pilnībā funkcionējošai ES 
ETS būs ļoti liela nozīme.

Priekšlikums pārskatīt direktīvu līdzsvaro vajadzību panākt ekonomisko efektivitāti un 
godīgumu starp nozarēm un dalībvalstīm, un nozarei sniegs lielāku noteiktību. Tajā ir minētas 
emisiju samazināšanas prognozes, kas jāievēro ETS nozarēm, un lielāka saskaņotība 
vienkāršos sistēmu un palielinās tās pārredzamību, tādējādi padarot to pievilcīgāku citām 
valstīm un reģioniem, lai tajā iesaistītos.

Referente augstu vērtē Komisijas paveikto darbu un atbalsta Komisijas priekšlikuma 
vispārīgos noteikumus, kā arī mērķi par 21 % samazināt emisijas, salīdzinot ar 2005. gadu.
Noslēdzot starptautisku vienošanos, maksimālais apjoms tiks automātiski koriģēts, 
atspoguļojot ES apņemšanos palielināt emisiju samazināšanas mērķi no 21 %  uz 30 %.
Referente arī atbalsta vienotu saskaņotu maksimālo apjomu, kā arī astoņu gadu tirdzniecības 
periodu līdz 2020. gadam un lineāru maksimālā apjoma samazināšanu līdz 2025. gadam, kad 
ir paredzēta pārskatīšana.

Enerģētikas nozarē 100 % izsole līdz 2013. gadam ir pamatota, ņemot vērā nozares 
nepārprotamo potenciālu vajadzības gadījumā pārnest jebkādas likumīgas izmaksas uz 

                                               
1 Ar grozījumiem, kas izdarīti ar ,,Saistošo direktīvu” 2004/101/EK.
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patērētāju. Turklāt visu kvotu izsoli līdz 2020. gadam vajadzētu censties ieviest visās nozarēs, 
ņemot vērā, ka tā ir iedarbīgākā un pārredzamākā kvotu piešķiršanas metode.

Tomēr referente savā ziņojumā dažās jomās ir iekļāvusi izmaiņas.

1. Attiecībā uz nozarēm, kuras visvairāk skar CO2 emisiju pārvirze, patiešām ir vajadzīga 
lielāka noteiktība. Ir atkārtoti jāapliecina Eiropas uzņēmumiem un ieguldītājiem, ka 
gadījumā, ja 2009. gada COP-15 sanāksmē netiks panākta starptautiska vienošanās, 
viņiem nenāksies vieniem īstenot šo uzdevumu.

Komisija pārskatīs situāciju attiecībā uz nozarēm un apakšnozarēm, kuras ir pakļautas 
starptautiskai konkurencei, un vajadzības gadījumā līdz 2010. gada decembrim 
ierosinās priekšlikumus — 6 mēnešus pirms sākotnēji paredzētā termiņa. Šīs nozares, 
kurās, domājams, ir liels CO2 emisiju pārvirzes risks, varētu saņemt līdz pat 100 % 
bezmaksas kvotu, vai varētu tikt izveidota sistēma, kas nostādītu šīs būtiskam riskam 
pakļautās iekārtas uz līdzīgiem pamatiem ar trešo valstu iekārtām. Tomēr referente 
uzskata, ka iespējām starptautiskās sarunās panākt starptautisku vienošanos par 
klimatu varētu kaitēt tas, ja priekšlikumā atklāti nosauktu atsevišķas nozares. Turklāt 
nevajadzētu mēģināt ātrāk uzzināt Eiropas Komisijas par šo jautājumu veiktā pētījuma 
secinājumus, kas drīzumā tiks publicēti. Referente arī ir sašaurinājusi definīciju, kas ir 
uzskatāms par ,,CO2 emisiju pārvirzi”, lai veicinātu globālo labvēlīgo ietekmi uz vidi.

2. Visiem uzņēmumiem, kas izmantoja mazāku ESV un SES procentu, salīdzinot ar to 
emisijām 2008.-2012. gada posmā, un kas tālāk nenodod savas tiesības, un arī jaunām 
iekārtām un nozarēm katru gadu laika periodā no 2013.-2020. gadam tiks dota atļauja 
izmantot kredītus līdz 5 % apmērā no to emisijām. Tā ir gandrīz puse no emisiju 
samazinājuma laika periodā no 2013. līdz 2020. gadam. Turklāt atļauja tiktu dota tikai 
to valstu projektiem, kuras ir ratificējušas starptautisko vienošanos par klimata 
pārmaiņām un stingri ievēro kvalitatīvus noteikumus. Referente vēlas vērst uzmanību 
uz vajadzību noteikt stingrākus kritērijus, dodot atļauju tikai ,,zelta standarta” ESV un 
SES. Ja starptautiskā vienošanās par klimata pārmaiņām tiek panākta, KĪ/TAM kredītu 
daudzums tiktu palielināts.

3. Visā pasaulē mežu izciršana notiek ļoti strauji, un nedrīkst ignorēt to, ka tā būtiski 
vairo CO2 emisijas. Tādēļ referente ir paredzējusi, ka liela daļa no izsolē iegūtajiem 
ieņēmumiem tiktu novirzīti, lai papildinātu līdzekļus, kas paredzēti atmežošanas 
novēršanai, ilgtspējīgas apmežošanas veicināšanai valstīs, kas ir ratificējušas 
starptautisko vienošanos par klimata pārmaiņām.

4. Kuģniecības nozare līdz šim nav bijusi iekļauta, un tāpēc attiecībā uz to ir jāveic 
ietekmes novērtējums. Šajā saistībā problēma, šķiet, ir tas, ka trūkst pārbaudītu aktuālu 
datu par emisijām. Referente paredz, ka līdz brīdim, kad kuģniecības nozare tiks 
iekļauta ES ETS, kam būtu jānotiek ne vēlāk kā 2015. gadā, kuģniecības nozares 
emisijas ir jāiekļauj lēmumā par dalībvalstu centieniem izpildīt Kopienas apņemšanos 
līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas.

5. Referente apzinās oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju potenciālu un 
uzskata to par vienu no risinājumiem globālo oglekļa emisiju samazināšanai. Tāpēc 
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tiek ierosināts līdz 2015. gada 31. decembrim iekļaut 60 miljonus kvotu jauno 
iekārtu rezervē (NER), kuras piešķirtu pirmajām 12 iekārtām, kas pirms noteiktā 
datuma uzsāks oglekļa emisiju komerciālu uztveršanu un ģeoloģisku uzglabāšanu 
un kuras atrodas ES teritorijā vai trešajās valstīs, kas ir ratificējušas starptautisko 
vienošanos par klimata pārmaiņām. Komisijai līdz 2013. gada 1. janvārim ir 
jānosaka šie 12 pilotprojekti.

6. Izsolei vajadzētu būt kvotu piešķiršanas pamatprincipam, un enerģētikas nozarē to 
vajadzētu piemērot no 2013. gada. Tā kā enerģijas ražotāji apsildei un dzesēšanai 
saņem bezmaksas kvotas attiecībā uz enerģijas ražošanu apsildei vai dzesēšanai, 
izmanto augstas efektivitātes koģenerāciju, kā noteikts Direktīvā 2004/8/EK, 
bezmaksas kvotas tiks piešķirtas arī elektroenerģijas ražošanai attiecībā uz elektrības 
pašpatēriņu, lai nodrošinātu vienādu attieksmi. Bezmaksas kvotas netiks piešķirtas 
attiecībā uz elektrības pārdošanas trešajām pusēm neto apjomiem. Tāpat noteikumos 
var paredzēt bezmaksas kvotu piešķiršanu domnām, kur nav iespējams novērst 
atkritumu gāzu rašanos.

Referente uzskata, ka pašlaik politiķi nav spējuši atbilstoši reaģēt uz klimata problēmām un 
2 C° mērķi, kas tika skaidri noteikts profesionāli novērtētajā zinātniskajā literatūrā, IPCC
ziņojumos un arī Sterna pārskatā. Šoreiz mēs nedrīkstam ciest neveiksmi, jo mūsu bērni un 
viņu bērni ir atkarīgi no mums.
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PIELIKUMS – IEINTERESĒTO PUŠU SARAKSTS1

Organizācija Pārstāvis
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
uzņēmums Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
uzņēmums Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Eiropas aviolīniju asociācija Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrijas past. pārst. – WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Beļģijas Enerģētikas un vides ĢD Tomas Velghe
Beļģijas Vides ĢD Geert  Fremont
Beļģijas past. pārst. Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
organizācija Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Kembridžas universitāte Michael Grubb
CAN Eiropas tīkls Matthias Duwe, Thomas Wyns
Oglekļa tirgu asociācija Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Tīra gaisa politikas centrs Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Parīzes universitāte Michel Cruciani
uzņēmums Climate Change Capital Kate Hampton
uzņēmums Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
Eiropas asociācija COGEN Fiona Riddoch

                                               
1 Minētais uzskaitījums nav izsmeļošs.
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Coillte Ciaran Black, Tim Crowley
Konsultants Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Dānijas past. pārst. Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
uzņēmums Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirāti Andrew Parker, Will Löfberg
Vides aizsardzības fonds Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
ES Uzņēmējdarbības un rūpniecības 
ĢD

Joachim Ehrenberg

ES Vides ĢD Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 
Peter Zapfel, Scott Brockett

EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 
(Consultant)

Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
Eiropas klimata fonds Jules Kortenhorst
Eiropas kokapstrādes nozaru 
konfederācija 

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Somijas past. pārst. Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
Francijas past. pārst. François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
Vācijas Ārlietu birojs Michael Claus, Manfred Auster
Vācijas Vides, dabas aizsardzības un 
kodoldrošības ministrija 

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

Vācijas past. pārst. Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
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Harvardas universitāte Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Eiropas birojs Hans Grünfeld
IMA Eiropas birojs Michelle Wyart-Remy
Eiropas Vides politikas institūts 
(2006.).

Jason Anderson

Īrijas piensaimniecības nozaru 
asociācija

Michael Barry

Īrijas Lauksaimniecības, pārtikas un 
lauku attīstības ministrija

Michael MacCarthy

Īrijas past. pārst. Donal Enright
Itālijas pārst. par ES lietām Carlo Viviani
Itālijas Vides, sauszemes un jūras 
ministrija

Mariano Morazzo

JC- konsultējošais jurists/ emisiju 
tirdzniecība

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon un partneruzņēmumi Kevin Leydon
Ludviga Maksimiliāna universitāte Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko institūts Felix Matthes
uzņēmums Premier Periclase Patrick McCleery
PT pārvaldības konsultanti Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (Apvienotā Karaliste) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovēnijas past. pārst. Zoran Kus
Smurfit Kappa grupa Gary McGann, Frank Doyle
Solomon partneruzņēmumi Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Zviedrijas Enerģētikas aģentūra Ulrika Raab
Zviedrijas Vides ministrija Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
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Pasaules Banka Jamal Saghir, Katherine Sierra
Pasaules resursu institūts Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
Pasaules dabas fonds Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 

Elizabeth Drury
Xstrata Rainer Menge
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