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Grozījums Nr. 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Lēmuma priekšlikums
-

Ieteikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
-

Ieteikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas ierosinājums atlikt kvotu izsolīšanu būtu iejaukšanās iepriekš izveidotajā 
tirgus mehānismā, un tas grauj ETS paredzamību un ticamību. Turklāt pašreizējā ekonomikas 
krīzes situācijā ir nepieņemami piemērot papildu enerģijas izmaksas Eiropas pilsoņiem. Tas 
ir arī īsts drauds mūsu nozarēm, kas jau cieš no globālas konkurētspējas trūkuma.

Grozījums Nr. 10
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums svītrots
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS
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par Direktīvas 2003/87/EK grozījumiem, 
kas precizē noteikumus par 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu 
grafiku
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. el

Pamatojums

ETS mērķis ir samazināt emisijas, nevis noteikt cenas. Recesijas periodos Komisija tieši 
iejaucas tirgū, vēršoties pret saules enerģijas nozari un patērētājiem. Saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes Enerģētikas un klimata pārmaiņu departamenta datiem ieņēmumus, kas tiktu 
iegūti, ja pilnīgi izņemtu no apgrozības 900 miljonus kvotu, nesamērīgi radītu ekonomiski 
vājākās dalībvalstis. Maksājumu apmērs, to izsakot procentos no IKP, būtu lielāks Bulgārijā, 
Čehijas Republikā, Igaunijā, Grieķijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā.

Grozījums Nr. 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Lēmuma priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 192. panta 2. punktu,

Or. en

Pamatojums

Tā kā pārmaiņas tirgus darbības grafikā būtiski ietekmē dalībvalsts izvēli starp dažādiem 
enerģijas avotiem un energoapgādes vispārējo struktūru, par atbilstīgo juridisko pamatu būtu 
jābūt LESD 192. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 12
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
10. panta 4. punktā nav noteikts, kā 
izsolāmie siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu apjomi jāsadala tirdzniecības 
perioda laikā.

svītrots

Or. el

Grozījums Nr. 13
Romana Jordan

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
10. panta 4. punktā nav noteikts, kā 
izsolāmie siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu apjomi jāsadala tirdzniecības perioda 
laikā.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
10. panta 4. punktā nav noteikts, kā 
izsolāmie siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu apjomi jāsadala tirdzniecības perioda 
laikā. Direktīvas 2003/87/EK 9. pantā 
noteikts, ka kvotu apjoms lineāri 
samazinās par 1,74 % attiecībā pret gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuru piešķīrušas 
dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Lai atjaunotu ETS kā uz tirgu pamatotas sistēmas ticamību, skaidri jāsaprot, ka jebkāda 
atlikšana var tikt izmantota tikai kā vienreizējs un izņēmuma gadījuma pasākums.
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Grozījums Nr. 14
Holger Krahmer

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Padomes Lēmuma 
Nr. 1999/468/EK 2. panta b) punktu 
regulatīvā procedūra var tikt izmantota 
tikai nebūtisku pamata tiesību akta 
noteikumu grozīšanai. Saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 9. pantu Komisija 
ik gadu nosaka kvotu absolūto daudzumu 
visā Kopienā. Komisijai nav rīcības 
brīvības attiecībā uz kvotu absolūto 
apjomu. Direktīvas 2003/87/EK 10. pantā 
noteikta kvotu izsole, pamatojoties uz 
absolūto apjomu, kas noteikts saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 9. pantā noteikto 
procedūru. Izsoles process ir paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai. 
Komisijas ierosinājums grozīt 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
4. punkta 1. daļas pēdējo teikumu, proti, 
noteikt atbilstīgas korekcijas attiecībā uz 
emisijas tirdzniecības kvotu gada apjomu, 
kas tiks pārdots izsolē 2013.–2020. gadā, 
būtībā ir iejaukšanās pamata prasībās, 
kas noteiktas Direktīvas 2003/87/EK 
9. pantā. Šāda iejaukšanās var tikt 
noteikta tikai ar parasto likumdošanas 
procedūru, un to nevar uzskatīt par 
pamata tiesību akta nebūtisku korekciju. 
Tādējādi par šādām pārmaiņām nevar 
lemt ar komitoloģijas procedūru 
(regulatīvo kontroles procedūru), kā to 
ierosina Komisija; lai tās veiktu, Eiropas 
Parlamentam un Padomei jāizstrādā 
tiesību akts pēc Komisijas ierosinājuma.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā jebkādas pārmaiņas grafikā, iespējams, ietekmētu sertifikātu cenas, kā tas analizēts 
proporcionālajā ietekmes novērtējumā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010, tās būtu 
būtiskas pamata tiesību akta pārmaiņas.

Grozījums Nr. 15
Holger Krahmer

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
mērķi Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma tika izveidota, lai veicinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju rentablu un 
ekonomiski efektīvu samazināšanu.

Or. en

Pamatojums

Emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēma nodrošina noteikto emisijas samazināšanas 
mērķu rentablu sasniegšanu. Emisiju samazināšanu nodrošina ierobežošana, nevis cena.

Grozījums Nr. 16
Holger Krahmer

Lēmuma priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Komisijas paziņojumā “Spēcīgāka 
Eiropas rūpniecība izaugsmei un 
ekonomikas atveseļošanai” 
(COM(2012)0582) atgādināts, ka “cenu 
ziņā pieejami un uzticami enerģijas un 
izejvielu avoti kļūst aizvien svarīgāki, jo 
tie nodrošina ievērojamu daļu no kopējām 
izmaksām daudzās rūpniecības nozarēs”, 
lai gan “Eiropas rūpniecībā vidējās cenas 
ir augstākas nekā citu attīstīto valstu 
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rūpniecībā, piemēram, ASV, Kanādā, 
Meksikā un Korejā, un šī cenu starpība 
pēdējo desmit gadu laikā ir 
palielinājusies”. Šajā paziņojumā 
secināts, ka “veidojot nākotnes enerģijas 
politiku, būtu rūpīgi jāizvērtē enerģijas 
cenu ietekme Eiropā”.

Or. en

Pamatojums

Emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēma nodrošina noteikto emisijas samazināšanas 
mērķu rentablu sasniegšanu. Emisiju samazināšanu nodrošina ierobežošana, nevis cena. 
Augstas cenas tikai rada ekonomiskos izkropļojumus un draudus Eiropas rūpniecības 
konkurētspējai.

Grozījums Nr. 17
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tiesiskās noteiktības un tirgus 
paredzamības labad jāprecizē, ka ārkārtas 
apstākļos Komisija var koriģēt izsoļu 
grafiku saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 4. punktu, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību.

svītrots

Or. el

Pamatojums

ETS mērķis ir samazināt emisijas, nevis noteikt cenas. Recesijas periodos Komisija tieši 
iejaucas tirgū, vēršoties pret saules enerģijas nozari un patērētājiem. Saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes Enerģētikas un klimata pārmaiņu departamenta datiem ieņēmumus, kas tiktu 
iegūti, ja pilnīgi izņemtu no apgrozības 900 miljonus kvotu, nesamērīgi radītu ekonomiski 
vājākās dalībvalstis. Maksājumu apmērs, to izsakot procentos no IKP, būtu lielāks Bulgārijā, 
Čehijas Republikā, Igaunijā, Grieķijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā.
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Grozījums Nr. 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tiesiskās noteiktības un tirgus 
paredzamības labad jāprecizē, ka ārkārtas 
apstākļos Komisija var koriģēt izsoļu 
grafiku saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 4. punktu, lai nodrošinātu pareizu 
tirgus darbību.

(2) Tiesiskās noteiktības un tirgus 
paredzamības labad jāprecizē, ka Komisija 
nekoriģē izsoļu grafiku saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
4. punktu, lai nodrošinātu pareizu tirgus 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma tika izveidota, lai veicinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju rentablu un ekonomiski efektīvu samazināšanu. Pašreizējais izsoļu grafiks nodrošina 
paredzamību un CO2 samazināšanas mērķu sasniegšanu līdz 2020. gadam. Jebkādas 
korekcijas izsoļu grafikā būtiski izkropļotu pareizu tirgus darbību un tādējādi būtu pretrunā 
uz tirgu pamatotiem ETS noteikumiem.

Grozījums Nr. 19
Romana Jordan

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tiesiskās noteiktības un tirgus 
paredzamības labad jāprecizē, ka ārkārtas 
apstākļos Komisija var koriģēt izsoļu 
grafiku saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 4. punktu, lai nodrošinātu pareizu 
tirgus darbību.

(2) Tiesiskās noteiktības un tirgus 
paredzamības labad jāprecizē, ka ārkārtas 
apstākļos Komisija var koriģēt izsoļu 
grafiku saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 4. punktu, lai nodrošinātu pareizu 
tirgus darbību, ja šāda iejaukšanās var tikt 
pamatota ar ietekmes novērtējumu, kurā 
norādīts risks, ka Savienība līdz 
2020. gadam nebūs samazinājusi emisijas
līdz Savienības sistēmā noteiktajam 
līmenim, t. i., par 21 % mazāk nekā 
2005. gadā, un ka šī iejaukšanās būtiski 
neietekmē oglekļa emisiju pārvirzi.
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Komisijai nevajadzētu veikt vairāk kā 
vienu šādu korekciju, un to varētu veikt 
vienīgi 8 gadu laikposmā, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī.

Or. en

Pamatojums

Lai atjaunotu ETS kā uz tirgu pamatotas sistēmas ticamību, būtu skaidri jāsaprot, ka jebkāda 
atlikšana var tikt izmantota tikai kā vienreizējs un izņēmuma gadījuma pasākums.

Grozījums Nr. 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tiesiskās noteiktības un tirgus 
paredzamības labad jāprecizē, ka ārkārtas 
apstākļos Komisija var koriģēt izsoļu 
grafiku saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 4. punktu, lai nodrošinātu pareizu 
tirgus darbību.

(2) Tiesiskās noteiktības un tirgus 
paredzamības labad jāprecizē, ka ārkārtas 
apstākļos Komisija var koriģēt izsoļu 
grafiku saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 4. punktu, lai nodrošinātu pareizu 
tirgus darbību un novērstu pārmērīgas 
cenu svārstības.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Romana Jordan

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ja Komisija nolemj uz laiku neizsolīt 
noteiktu kvotu daudzumu, tai būtu 
jānodrošina šo kvotu atkārtota laišana 
tirgū lineārā veidā, sākot no nākamā 
gada, pēc datuma, kad notikusi attiecīgā 
iejaukšanās tirgū.
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Or. en

Pamatojums

„Teorētiskais” nodoms neizsolīt vairākas kvotas pirmajos trīs gados un tās atkal laist tirgū 
pēdējos divos gados būtu pretrunā 9. panta noteikumiem; tāpēc būtu vismaz jāprecizē, ka pēc 
iejaukšanās turpinās lineāra samazināšana.

Grozījums Nr. 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Noteiktie emisijas samazinājuma 
mērķi 2020. gadam tiks sasniegti par 
katru cenu, pat par EUR 0 par sertifikātu, 
jo emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
kopējā ierobežojuma kvotu daudzums ir 
ierobežots.

Or. en

Pamatojums

Emisijas ierobežošanas un tirdzniecības sistēma nodrošina noteikto emisijas samazināšanas 
mērķu rentablu sasniegšanu. Emisiju samazināšanu nodrošina ierobežošana, nevis cena.

Grozījums Nr. 23
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tādēļ Direktīva 2003/87/EK būtu 
attiecīgi jāgroza,

svītrots

Or. el
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Pamatojums

ETS mērķis ir samazināt emisijas, nevis noteikt cenas. Recesijas periodos Komisija tieši 
iejaucas tirgū, vēršoties pret saules enerģijas nozari un patērētājiem. Saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes Enerģētikas un klimata pārmaiņu departamenta datiem ieņēmumus, kas tiktu 
iegūti, ja pilnīgi izņemtu no apgrozības 900 miljonus kvotu, nesamērīgi radītu ekonomiski 
vājākās dalībvalstis. Maksājumu apmērs, to izsakot procentos no IKP, būtu lielāks Bulgārijā, 
Čehijas Republikā, Igaunijā, Grieķijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā.

Grozījums Nr. 24
Romana Jordan

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Papildus šim Direktīvas 2003/87/EK 
grozījumam Komisijai nākamajā emisijas
kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšanā 
būtu jāietver ierosinājumi par 
dinamiskākas pieejas īstenošanu attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu. Šīs pieejas pamatā 
būtu jābūt faktiskiem ražošanas 
faktoriem, nevis vēsturiskiem atsauces 
periodiem, kuru dēļ, kā pierādīts, ETS 
nespēj pienācīgi pielāgoties ekonomikas 
izaugsmei un lejupslīdei. Piešķiršanas 
sistēmai, kas nodrošina nepieciešamo 
absolūto samazinājumu visā laikposmā, 
vajadzētu vienlaikus atļaut ex post 
korekcijas, lai izvairītos no vajadzības pēc 
turpmākas Komisijas iejaukšanās, 
piemēram, mazināt pārmērīga kvotu 
daudzuma piešķiršanu, kā arī kvotu 
nepamatotu trūkumu.

Or. en

Pamatojums

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
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done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Grozījums Nr. 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai rentabli censtos sasniegt Eiropas 
Padomes mērķi samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 80–95 % līdz 
2050. gadam, jākoriģē 
Direktīvā 2003/87/EK noteiktais lineārais 
koeficients.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ņemot vērā sertifikātu cenu 
iespējamo paaugstinājumu, būtu jāapsver 
vajadzība pārskatīt pamatnostādnes par 
atsevišķiem valsts atbalsta pasākumiem 
saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu pēc 
2012. gada (SWD(2012)0130 galīgā 
redakcija, SWD(2012)0131 galīgā 
redakcija) (netiešās emisijas) un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīvas 2009/29/EK 
10.a panta 14.–17. punktā (tiešās 
emisijas) noteiktie kritēriji, ņemot vērā 
oglekļa emisiju pārvirzes risku un nozaru 
konkurētspējas kropļojumu.
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Or. en

Pamatojums

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Grozījums Nr. 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai saglabātu pareizu tirgus darbību, 
Komisijai, ja nepieciešams, būtu 
jāierosina pastāvīgi strukturāli risinājumi, 
jo īpaši tā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu apjoma noteikšanai, kas tiks 
pārdots izsolē 2013.–2020. gadā, lai 
ierosinātais tiesību akts stātos spēkā 
2014. gada jūnijā.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ņemot vērā vajadzību saglabāt 
sistēmas stimulus un to efektivizēt, kā arī 
atjaunot to mērķa līmeni, kas tika 
paredzēts, pieņemot klimata tiesību aktu 
kopumu, pastāvīgi jāizņem 1,4 miljardi 
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kvotu no 2015., 2016. un 2017. gadā 
paredzētajām izsolēm.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. pants svītrots
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
4. punkta pirmajai daļai pievieno šādu 
teikumu:
“Komisija pēc vajadzības koriģē katra 
perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību.”

Or. el

Pamatojums

ETS mērķis ir samazināt emisijas, nevis noteikt cenas. Recesijas periodos Komisija tieši 
iejaucas tirgū, vēršoties pret saules enerģijas nozari un patērētājiem. Saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes Enerģētikas un klimata pārmaiņu departamenta datiem ieņēmumus, kas tiktu 
iegūti, ja pilnīgi izņemtu no apgrozības 900 miljonus kvotu, nesamērīgi radītu ekonomiski 
vājākās dalībvalstis. Maksājumu apmērs, to izsakot procentos no IKP, būtu lielāks Bulgārijā, 
Čehijas Republikā, Igaunijā, Grieķijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā.

Grozījums Nr. 30
Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1. pants − -1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Direktīvas 9. pantā iekļauj šādu daļu:
“No 2014. gada lineārā samazinājuma 
koeficients ir 3,9 %.”

Or. en

Grozījums Nr. 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
1. pants − -1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Direktīvas 9. pantā iekļauj šādu daļu:
“No 2014. gada lineārā samazinājuma 
koeficients ir 2,5 %.”

Or. en

Grozījums Nr. 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Direktīvas 10. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“2.a Vienreizēji atkāpjoties no 1. punkta, 
no to kvotu apjoma, ko paredzēts pārdot 
izsolē 2015., 2016. un 2017. gadā saskaņā 
ar 2.b punktu, pastāvīgi izņem 
1,4 miljardus kvotu.”
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Romana Jordan

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punkta 
pirmajai daļai pievieno šādu teikumu:

Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punkta 
pirmajai daļai pievieno šādus teikumus:

Or. en

Grozījums Nr. 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc vajadzības koriģē katra
perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību.

Komisija nekoriģē katra perioda laika 
grafiku, lai nodrošinātu pareizu tirgus 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma tika izveidota, lai veicinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju rentablu un ekonomiski efektīvu samazināšanu. Pašreizējais izsoļu grafiks nodrošina 
paredzamību un CO2 samazināšanas mērķu sasniegšanu līdz 2020. gadam. Jebkādas 
korekcijas izsoļu grafikā būtiski izkropļotu pareizu tirgus darbību un tādējādi būtu pretrunā 
uz tirgu pamatotiem ETS noteikumiem.

Grozījums Nr. 35
Romana Jordan
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Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc vajadzības koriģē katra
perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību.

Ja ietekmes novērtējumā norādīts, ka 
Savienība nespēs samazināt emisijas līdz 
2020. gadam saskaņā ar Savienības 
sistēmu, kā prasīts šajā direktīvā, un ka 
ietekme uz iekārtām, kas ir pakļautas 
būtiskam oglekļa emisiju pārvirzes
riskam, ir ierobežota, Komisija var pēc 
vajadzības koriģēt tā perioda laika grafiku, 
kas ir minēts 13. panta 1. punktā un kas 
sākas 2013. gada 1. janvārī, lielākais par 
900 miljoniem kvotu. Ja Komisija ierosina 
neizsolīt vairākas kvotas, jānodrošina šo 
kvotu atkārtota laišana tirgū lineārā 
veidā. Komisija veic tikai vienu šādu 
korekciju.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc vajadzības koriģē katra 
perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību.

Komisija izņēmuma gadījumos var 
ierosināt koriģēt grafiku 13. panta 
1. punktā minētajam periodam, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību. Komisija ierosina 
tikai vienu šādu korekciju.
Lai nodrošinātu izsoļu paredzamību, jo 
īpaši attiecībā uz aprēķinātajiem kvotu 
apjomiem saskaņā ar 10. panta 4. punktu, 
ir stingri aizliegtas jebkādas pārmaiņas, 
tostarp izsolei paredzēto kvotu apjoma vai 



AM\922728LV.doc 19/23 PE502.103v01-00

LV

tā daļas samazināšana.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma noteiktību un izsoļu paredzamību, kā arī ieguldītāju 
uzticību uz tirgu pamatotai ES ETS darbībai, jo īpaši izsolē pieejamo kvotu apjomiem, būtu 
stingri jāaizliedz jebkādas pārmaiņas izsolei paredzēto kvotu apjomā vai tā daļā. Grafikā 
būtu jāveic tikai „tehniskas” pārmaiņas.

Grozījums Nr. 37
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc vajadzības koriģē katra 
perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību.

Ja izņēmuma gadījumos vienu vienīgu 
reizi visā ES ETS trešajā periodā 
jāiejaucas izsoļu grafikā, dalībvalstis 
nekavējoties pieņem finanšu pasākumus, 
lai kompensētu oglekļa emisiju pārvirzes 
nozaru īstermiņa un vidēja termiņa 
netiešās izmaksas, kas ietekmē elektrības 
cenas un ir radušās no šādas iejaukšanās. 
Šādi finanšu pasākumi jāveic saskaņā ar 
valsts atbalsta noteikumiem šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Ir novērtēts (Reuters Point Carbon, 14.11.2012.), ka atlikšanas dēļ lielāko Eiropas enerģijas 
lietotāju elektrības rēķini palielinātos vairāk nekā par EUR 1,2 miljardiem jeb 3 % ik gadu 
turpmāko 3 gadu laikā. Ļoti svarīgi jebkādu šādas ārkārtējas iejaukšanās iespējamību 
pienācīgi līdzsvarot ar tādiem atbilstīgiem pasākumiem ES un valsts līmenī, kas var novērst 
negatīvo ietekmi uz oglekļa emisiju pārvirzes nozarēm, kuras cenšas saglabāt konkurētspēju.

Grozījums Nr. 38
Elisabetta Gardini
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Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc vajadzības koriģē katra 
perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību.

Ja izņēmuma gadījumos vienu vienīgu 
reizi visā ES ETS trešajā periodā 
jāiejaucas izsoļu grafikā, dalībvalstis 
nekavējoties pieņem finanšu pasākumus, 
lai kompensētu oglekļa emisiju pārvirzes 
nozaru īstermiņa un vidēja termiņa 
netiešās izmaksas, kas ietekmē elektrības 
cenas un ir radušās no šādas iejaukšanās. 
Šādi finanšu pasākumi jāveic saskaņā ar 
valsts atbalsta noteikumiem šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Jau ir novērtēts (Reuters Point Carbon, 14.11.2012.), ka atlikšanas dēļ lielāko Eiropas 
enerģijas lietotāju elektrības rēķini palielinātos vairāk nekā par EUR 1.2 miljardiem jeb 3 % 
ik gadu turpmāko 3 gadu laikā. Pašreizējā ekonomikas lejupslīdē Eiropā ir ļoti svarīgi 
jebkādu CO2 kvotu atlikšanas iespējamību pienācīgi līdzsvarot ar atbilstīgiem pasākumiem, 
kas var novērst negatīvo ietekmi uz oglekļa emisiju pārvirzes nozarēm.

Grozījums Nr. 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
“Lai nodrošinātu izsoļu paredzamību, jo 
īpaši attiecībā uz aprēķinātajiem kvotu 
apjomiem saskaņā ar 10. panta 4. punktu, 
dalībvalstīm vienprātīgi jāvienojas par 
jebkādām pārmaiņām, tostarp izsolei 
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paredzēto kvotu apjoma vai tā daļas 
samazināšanu.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropadomes 2008. gada decembra sanāksmes secinājumiem dalībvalstis 
atbilstoši to attiecīgām konstitucionālām un budžeta prasībām noteiks to, kā izmantos 
ieņēmumus, kas gūti, izsolot kvotas ES emisiju tirdzniecības sistēmā. Tāpēc visas izsoļu 
grafika pārmaiņas, kas ietekmē dalībvalstu ieņēmumus, kuri gūti izsolēs, būtu jāpieņem visām 
dalībvalstīm vienprātīgi.

Grozījums Nr. 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
“Līdztekus jebkurai korekcijai jāveic 
ietekmes novērtējums par šīs korekcijas 
ietekmi uz dalībvalstu ieņēmumiem, kas 
gūti izsolēs.
Ja 1. daļā minētās korekcijas dēļ 
samazinās kādas dalībvalsts ieņēmumi, 
kas gūti izsolēs 2013. gadā un katrā 
nākamajā gadā līdz 2020. gadam, 
Komisija ierosina kompensācijas 
pasākumus, kas līdz minimumam 
samazina negatīvo ietekmi uz dalībvalstu 
ieņēmumiem, kuri gūti izsolēs.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ETS direktīvas 10. panta 3. punktu daļa no 50 % no ieņēmumiem, kas gūti, izsolot 
kvotas, būtu jāizmanto tādu darbību finansēšanai, kas paredzētas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas un tām pielāgotos jaunattīstības valstīs. Lai dalībvalstis varētu pildīt savas 
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apņemšanās un tādējādi attaisnot starptautiskās cerības attiecībā uz ES klimata atbalstu, 
nekādām izsoļu grafika pārmaiņām nevajadzētu nevienā dalībvalstī mazināt ieņēmumus, kas 
gūti izsolēs.

Grozījums Nr. 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
“Neviena korekcija, kuras dēļ tiek 
ierobežots to kvotu daudzums, kas 
paredzētas pārdošanai izsolē 2013. gadā 
vai jebkurā nākamajā gadā līdz 
2020. gadam, nebūtu jāpiemēro 
dalībvalstīm, kas minētas II.a pielikumā.”

Or. en

Pamatojums

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Grozījums Nr. 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1.d daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
“Neviena korekcija, kuras dēļ tiek 
ierobežots to kvotu daudzums, kas 
paredzētas pārdošanai izsolē 2013. gadā 
vai jebkurā nākamajā gadā līdz 
2020. gadam, nebūtu jāpiemēro 
dalībvalstīm, kas minētas II.b pielikumā.”

Or. en

Pamatojums

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


