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Grozījums Nr. 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
–

Priekšlikums par noraidīšanu

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums svītrots
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS
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 šo emisiju cenas. Recesijas periodā Komisija 
tieši iejaucas tirgū, kaitējot saules enerģijas nozarei un patērētājiem. Saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes Enerģētikas un klimata pārmaiņu departamenta datiem ieņēmumus, kas tiek iegūti, 
pilnīgi izņemot no apgrozības 900 miljonus emisijas kvotu, nesamērīgi radīs ekonomiski 
vājākās dalībvalstis. Izmaksas, tās izsakot procentos no IKP, būs lielākas Bulgārijā, Čehijas 
Republikā, Igaunijā, Grieķijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā.
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Grozījums Nr. 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS

par Direktīvas 2003/87/EK grozījumiem, 
kas precizē noteikumus par 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu 
grafiku

par Direktīvas 2003/87/EK atcelšanu

Or. it

Grozījums Nr. 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS,

par Direktīvas 2003/87/EK grozījumiem, 
kas precizē noteikumus par siltumnīcefekta 
gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiku

ar ko precizē noteikumus par 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu 
grafiku un groza Direktīvu 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā

Or. en

Pamatojums

Padomes prezidentvalsts 22. februāra teksts (6705/13).

Grozījums Nr. 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 
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Lēmuma priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Oglekļa dioksīda emisiju 
samazinājums atbilstoši ES „klimata un 
enerģētikas” tiesību aktu kopumā 
noteiktajiem mērķiem Savienībā tiek 
sasniegts galvenokārt tāpēc, ka Eiropā 
kopš 2008. gada ir ekonomikas krīze.

Or. it

Grozījums Nr. 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Lēmuma priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Eiropadomes 2013. gada 22. maija 
secinājumos norādīts, ka ar ES 
enerģētikas politiku ir jānodrošina 
energoapgādes drošība mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem par pieņemamām un 
konkurētspējīgām cenām un izmaksām, 
drošā un ilgtspējīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Theodoros Skylakakis

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 

svītrots
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groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
10. panta 4. punktā nav noteikts, kā 
izsolāmie siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu apjomi jāsadala tirdzniecības 
perioda laikā.

Or. el

Grozījums Nr. 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvu 2003/87/EK izveidotajā sistēmā
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā (ES ETS) 
nepārprotami ir strukturāli trūkumi — no 
vienas puses, tā ir nevis novērsusi oglekļa 
emisiju pārvirzi, bet gan to patiesībā 
veicinājusi, un, no otras puses, tā ir 
palielinājusi enerģijas izmaksas tajās ETS 
nozarēs, kurās pārvirzes nav.

Or. it

Grozījums Nr. 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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, 

(1) Direktīvā 2003/87/EK1 nav noteikts, kā 
izsolāmie siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu apjomi jāsadala tirdzniecības 
periodu laikā.
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10. panta 4. punktā nav noteikts, kā 
izsolāmie siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu apjomi jāsadala tirdzniecības 
perioda laikā.

____________
1 OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

Or. en

Pamatojums

Padomes prezidentvalsts 22. februāra teksts (6705/13).

Grozījums Nr. 30
Jean-Pierre Audy

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, kas grozīta 
vairākas reizes un kurā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvu 2009/29/EK1, un 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 OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Līdz 2011. gada beigām bija uzkrājies 
955 miljonu liels kvotu pārpalikums. Šis 
pārpalikums pieaugs, ja netiks sākti 
nekādi strukturāli pasākumi attiecībā uz 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 
(ETS).

Or. en

Pamatojums

Padomes prezidentvalsts 22. februāra teksts (6705/13).

Grozījums Nr. 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā ekonomikas krīzes un pārvirzes 
dēļ pieprasījums pēc emisijas kvotām ir 
krities, kvotu tirgus vērtība ir krasi 
samazinājusies. Paradoksāli, ka ES ETS 
tikai šādi ir spējusi sasniegt 
Direktīvas 2003/87/EK 1. panta pirmajā 
daļā noteikto mērķi “veicināt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanos rentablā un ekonomiski 
efektīvā veidā”. Nav grūti paredzēt, ka 
tad, kad ES ekonomika atkal sāks 
piedzīvot izaugsmi, sāks palielināties arī 
oglekļa dioksīda emisijas un kopā ar 
tām — kvotu tirgus vērtība.

Or. it

Grozījums Nr. 33
Vladko Todorov Panayotov
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Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvas 2003/87/EK 1. pantā 
norādīts, ka emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas mērķis ir veicināt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanos rentablā un ekonomiski 
efektīvā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Šāda būtiska kvotu pārpalikuma dēļ 
pazeminās oglekļa cena salīdzinājumā ar 
sākotnēji paredzēto, tādējādi mazinot 
stimulus ieguldījumiem zemas oglekļa 
emisijas tehnoloģijās un palielinot risku 
palikt atkarīgiem no tādas 
infrastruktūras, kas saistīta ar lielām 
oglekļa emisijām.

Or. en

Pamatojums

Padomes prezidentvalsts 22. februāra teksts (6705/13).

Grozījums Nr. 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Lēmuma priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Komisija saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK 2012. gada 
novembrī iesniedza Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par oglekļa tirgus 
darbību. Ziņojumā tika konstatēts, ka ES 
ETS nodrošina emisiju samazināšanu, 
tomēr, tā kā tirgū ir plaša un pieaugoša 
piedāvājuma un pieprasījuma 
nelīdzsvarotība, tika apšaubīta ETS spēja 
nodrošināt rentablu dekarbonizāciju. 
Ziņojumā tika apzinātas arī vairākas 
iespējas veikt strukturālus pasākumus, 
kas būtu jāparedz šīs nelīdzsvarotības 
pārvarēšanai.

Or. en

Pamatojums

Padomes prezidentvalsts 22. februāra teksts (6705/13).

Grozījums Nr. 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tādējādi ES ETS pati ir pierādījusi, 
ka tā nedarbojas, un tādēļ pašreizējā 
tirdzniecības posma beigās, 2020. gadā, tā 
būtu jāpārtrauc, ņemot vērā arī to, ka tieši 
2020. gadā stāsies spēkā jauns, 
visaptverošs UNFCCC nolīgums.

Or. it

Grozījums Nr. 37
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Padomes 
Lēmuma 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 
Direktīvas 2003/87/EK nebūtisku 
elementu grozīšanai. Komisijas 
ierosinājums grozīt 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
4. punkta 1. daļas pēdējo teikumu, proti, 
noteikt atbilstīgas korekcijas attiecībā uz 
emisiju 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. 
Tādēļ par šādām korekcijām nevar lemt 
ar komiteju procedūru (regulatīvā 
kontroles procedūra), kā ierosinājusi 
Komisija. Lai tās veiktu, Eiropas 
Parlamentam un Padomei jāizstrādā 
leģislatīvs akts pēc Komisijas 
ierosinājuma.

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
1. pantā noteikto mērķi ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma tika izveidota, lai 
veicinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanos rentablā un 
ekonomiski efektīvā veidā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Lēmuma priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Komisijas paziņojumā “Spēcīgāka 
Eiropas rūpniecība izaugsmei un 
ekonomikas atveseļošanai”1 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”, taču “Eiropas 
rūpniecībā vidējās cenas ir augstākas 
nekā citu attīstīto valstu rūpniecībā, 
piemēram, ASV, Kanādā, Meksikā un 
Korejā, un šī cenu starpība pēdējo desmit 
gadu laikā ir palielinājusies”, un tāpēc 
paziņojumā secināts, ka “veidojot 
nākotnes enerģijas politiku, būtu rūpīgi 
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jāizvērtē enerģijas cenu ietekme Eiropā”.
___________
1 COM(2012)0582.

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. 40
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 šo emisiju cenas. Recesijas periodā Komisija 
tieši iejaucas tirgū, kaitējot saules enerģijas nozarei un patērētājiem. Saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes Enerģētikas un klimata pārmaiņu departamenta datiem ieņēmumus, kas tiek iegūti, 
pilnīgi izņemot no apgrozības 900 miljonus emisijas kvotu, nesamērīgi radīs ekonomiski 
vājākās dalībvalstis. Izmaksas, tās izsakot procentos no IKP, būs lielākas Bulgārijā, Čehijas 
Republikā, Igaunijā, Grieķijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā.

Grozījums Nr. 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Lēmuma priekšlikums
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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. it

Grozījums Nr. 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 Komisijai 
nebūtu jākoriģē izsoļu grafiks 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. 43
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
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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 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, Komisija izpētīs iespēju izveidot 
neatkarīgu iestādi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
uzraudzībai Eiropas Savienībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Karl-Heinz Florenz

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, ar nosacījumu, ka šādu 
iejaukšanos var pamatot ar ietekmes 
novērtējumu, kas parāda, ka ietekme uz 
nozarēm, kuras pakļautas būtiskam 
oglekļa emisiju pārvirzes riskam, ir 
neliela. Komisijai būtu jāvar veikt ne 
vairāk kā vienu šādu korekciju, un to 
varētu veikt tikai astoņu gadu perioda 
laikā, kas sākās 2013. gada 1. janvārī.
Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni ir liels 
izaicinājums, jo īpaši energoietilpīgām 
nozarēm. Tāpēc aktīvi jāatbalsta 
demonstrējumu projekti zemas oglekļa 
emisijas tehnoloģiju jomā. Tādēļ izsoļu 
grafika koriģēšana ir iespēja ieviest šādu 
atbalstu. Jau ir gūta pieredze zemas 
oglekļa emisijas tehnoloģiju atbalstīšanā, 
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izmantojot “NER 300” programmu. 
Saistībā ar klimata un enerģētikas 
politikas satvaru 2030. gadam būtu 
jāturpina sniegt un palielināt šādu 
atbalstu arī inovatīvām tehnoloģijām.

Or. en

Pamatojums

Ja tiks pieņemts grafiks, ieņēmumi no „atliktajām” kvotām tiks izmantoti, lai palīdzētu 
energoietilpīgajai rūpniecībai samazināt CO2 emisijas, izveidojot rūpniecisko inovāciju 
fondu. Tas tiks veidots līdzīgi kā „NER300”, kas jau darbojas saskaņā ar ETS direktīvu. Šā 
fonda kvotas tiks iezīmētas, un tās nevarēs vēlāk atlikt.

Grozījums Nr. 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 Direktīvu 2003/87/EK, 
lai nodrošinātu pareizu tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

Padomes prezidentvalsts 22. februāra teksts (6705/13).

Grozījums Nr. 46
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Emisiju samazināšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK nodrošina, 
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ierobežojot kvotu piedāvājumu, kas ik 
gadu samazinās par 1,74 % neatkarīgi no 
oglekļa cenas.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Noteiktie emisijas samazināšanas 
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

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

Grozījums Nr. 48
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) No šādi koriģējamām kvotām būtu 
jāveido stratēģiska rezerve, lai uzlabotu 
ES ETS stabilitāti un atbalstītu 
darbinieku prasmju attīstīšanu un 
pārkvalificēšanu saistībā ar pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni. Tādēļ ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes pieņemtiem 
turpmākiem strukturāliem pasākumiem 
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būtu jānodrošina, ka tās tiek izmantotas 
kā daļa no rezerves, kam būtu jāsniedz 
iespēja ES ETS labāk pielāgoties 
pārmērīgai piedāvājuma un pieprasījuma 
nelīdzsvarotībai, pamatojoties uz 
objektīviem un pārredzamiem kritērijiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 49
Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai gan oglekļa cena ir zemāka, nekā 
sākotnēji paredzēts, Komisijai būtu 
jāievēro regulējuma nepārtrauktības 
princips tirdzniecības periodā un jāņem 
vērā pašreizējie ekonomiskie apstākļi, 
nosakot to nozaru un apakšnozaru 
sarakstu, kuras, kā tiek uzskatīts, ir 
pakļautas būtiskam oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam 2015.–2019. gadā. 

Or. en

Pamatojums

Komisijai, izskatot oglekļa emisiju pārvirzes sarakstu, jāņem vērā pašreizējais ekonomiskais 
stāvoklis. Pašreiz sarakstā uzskaitītās nozares neizslēdz no jaunā saraksta. Rūpniecības 
nozarē nepieciešama ilgtermiņa paredzamība, tāpēc Komisijai būtu jāievēro regulējuma 
nepārtrauktības princips.

Grozījums Nr. 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Izsoļu grafika koriģēšana būtu 
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jāuzskata par īstermiņa pasākumu, nevis 
par strukturālu pasākumu ES ETS tirgus 
nelīdzsvarotības risināšanai. Ņemot vērā 
vajadzību nākt klajā ar strukturāliem 
pasākumiem, kuri nepieciešami ES ETS 
sistēmas trūkumu novēršanai, astoņu 
gadu periodā, kas sākās 2013. gada 
1. janvārī, būtu jāveic tikai viena šāda 
korekcija.

Or. en

Pamatojums

Padomes prezidentvalsts 22. februāra teksts (6705/13).

Grozījums Nr. 51
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai nodrošinātu pārredzamību, 
Komisijai būtu jāpamato katra tāda 
perioda grafika iespējama jauna 
korekcija, kas seko pēc 
Direktīvas 2003/87/EK 13. panta 
1. punktā norādītā perioda, informējot
Parlamentu un Padomi par ārkārtas 
apstākļiem un nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Izsoļu grafika koriģēšana jāuzskata 
par īstermiņa pasākumu, nevis par 
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strukturālu pasākumu ES ETS tirgus 
nelīdzsvarotības risināšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. el

Pamatojums

ETS mērķis ir samazināt emisijas, nevis noteikt šo emisiju cenas. Recesijas periodā Komisija 
tieši iejaucas tirgū, kaitējot saules enerģijas nozarei un patērētājiem. Saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes Enerģētikas un klimata pārmaiņu departamenta datiem ieņēmumus, kas tiek iegūti, 
pilnīgi izņemot no apgrozības 900 miljonus emisijas kvotu, nesamērīgi radīs ekonomiski 
vājākās dalībvalstis. Izmaksas, tās izsakot procentos no IKP, būs lielākas Bulgārijā, Čehijas 
Republikā, Igaunijā, Grieķijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā.

Grozījums Nr. 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Tādēļ Direktīva 2003/87/EK būtu 
jāatceļ, sākot ar 2021. gada 1. janvāri,

Or. it

Grozījums Nr. 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Lēmuma priekšlikums



AM\940188LV.doc 21/32 PE513.015v03-00

LV

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kopumā ir pierādījies, ka uz Kioto 
protokolā noteiktiem tirgus mehānismiem 
pamatota klimata pārmaiņu politika ir 
neefektīva, jo īpaši, ja šie mehānismi 
netiek piemēroti pasaules līmenī, un 
nepārredzama. Tādēļ ES būtu jāapsver 
iespēja laikus pieņemt alternatīvu 
politiku.

Or. it

Grozījums Nr. 56
Jo Leinen

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. 57
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas (CCS) tehnoloģijas un dažu 
atjaunojamu enerģijas avotu attīstīšana 
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pašreiz ir dārga, un tas, vai tās varēs 
izvērst rentabli un par pieņemamu cenu, 
būs atkarīgs no šo tehnoloģiju turpmākās 
attīstības. Emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas reformai vajadzētu būt vērstai uz 
pētniecībai un attīstībai nepieciešamo 
ieguldījumu lietderīgu stimulēšanu un 
tādējādi arī nodrošināšanu, lai zemas 
oglekļa emisijas tehnoloģijas ieviestu 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pirms strukturālu pasākumu 
ierosināšanas Direktīvas 2003/87/EK 
pārskatīšanai Komisijai papildus 
2012. gada ziņojumā par oglekļa tirgu 
ieteiktajiem pasākumiem būtu jāapsver 
turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
sistēma paliek pilnībā pamatota uz tirgu. 
Turklāt Komisijai būtu jāierosina obligāta 
to izsoļu ieņēmumu iezīmēšana, kas 
paredzēti inovatīvām, videi draudzīgām 
tehnoloģijām; to nozaru un apakšnozaru 
sarakstu, kuras ir pakļautas oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam, nevajadzētu 
koriģēt, lai rūpniecības nozarei 
nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
noteiktību.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Pašreiz oglekļa cena ir zema cita 
starpā tāpēc, ka pēc Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas pieņemšanas 
tiek īstenotas ļoti dažādas valsts atbalsta 
shēmas atjaunojamiem enerģijas avotiem. 
Lai palielinātu ES ETS efektivitāti 
ilgtermiņā un nodrošinātu regulējuma 
stabilitāti, Komisijai līdz 2013. gada 
beigām būtu jāpiedāvā struktūras labāk 
integrētai sistēmai ar mērķi veicināt 
atjaunojamus enerģijas avotus ES līmenī 
pēc 2020. gada. Komisijai arī būtu 
jāizpēta iespējas izveidot īpašu rezervi 
(pamatojoties uz “NER 300”) inovatīvu 
ilgtspējīgas enerģijas tehnoloģiju 
atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Visiem sistēmas reformas 
pasākumiem vajadzētu būt paredzētiem 
pārliecības veidošanai par emisiju 
ierobežošanas un tirdzniecības sistēmas 
ilgtermiņa stabilitāti, vienlaikus ļaujot 
tirgum noteikt kvotu tirgošanas cenu; 
būtu jāievieš noteikumi un pasākumi, kas 
nodrošinātu, ka tiešie ieņēmumi no kvotu 
izsolēm tiek ieguldīti pētniecībā ar mērķi 
padarīt zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģijas lētākas.

Or. en
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Grozījums Nr. 61
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 šo emisiju cenas. Recesijas periodā Komisija 
tieši iejaucas tirgū, kaitējot saules enerģijas nozarei un patērētājiem. Saskaņā ar Apvienotās 
Karalistes Enerģētikas un klimata pārmaiņu departamenta datiem ieņēmumus, kas tiek iegūti, 
pilnīgi izņemot no apgrozības 900 miljonus emisijas kvotu, nesamērīgi radīs ekonomiski 
vājākās dalībvalstis. Izmaksas, tās izsakot procentos no IKP, būs lielākas Bulgārijā, Čehijas 
Republikā, Igaunijā, Grieķijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā.

Grozījums Nr. 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar Direktīvu 2003/87/EK izveidotās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas darbības laiks 
beidzas 2020. gada 31. decembrī. Tādēļ 
Direktīva 2003/87/EK tiek atcelta, sākot 
ar 2021. gada 1. janvāri.

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

Or. it
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Grozījums Nr. 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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.”

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. 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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 šādu tekstu:

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

“Ja novērtējumā norādīts, ka attiecībā uz 
konkrētām rūpniecības nozarēm ietekme 
uz iekārtām, kas ir pakļautas būtiskam 
oglekļa emisiju pārvirzes riskam, nav 
būtiska, vai saskaņā ar ES politikas 
pasākumiem, kas tiek ierosināti ar mērķi 
kompensēt netiešo izmaksu iespējamo 
palielināšanos, Komisija var pēc 
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vajadzības koriģēt tā perioda laika grafiku, 
kas ir minēts 13. panta 1. punktā un kas 
sākās 2013. gada 1. janvārī, ne vairāk kā 
par 900 miljoniem kvotu. Ja Komisija 
ierosina neizsolīt vairākas kvotas, tā 
nodrošina šo kvotu atkārtotu laišanu tirgū 
lineārā veidā, sākot no tā gada, kas seko 
pēc kvotu neizsolīšanas dienas. Komisija 
līdz 2020. gadam veic ne vairāk kā vienu 
šādu korekciju.”

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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 šādu tekstu:

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

“Ja novērtējumā norādīts, ka attiecībā uz 
konkrētām rūpniecības nozarēm ietekme 
uz nozarēm vai apakšnozarēm, kas ir 
pakļautas būtiskam oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam, nav būtiska, vai saskaņā 
ar ES politikas pasākumiem, kas tiek
ierosināti ar mērķi kompensēt netiešo 
izmaksu iespējamo palielināšanos, 
Komisija var pēc vajadzības koriģēt tā
perioda laika grafiku, kas ir minēts 
13. panta 1. punktā un kas sākās 
2013. gada 1. janvārī, ne vairāk kā par 
900 miljoniem kvotu. Komisija līdz
2020. gadam veic tikai vienu šādu 
korekciju.”

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Karl-Heinz Florenz

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 novērtējumā norādīts, ka attiecībā uz 
konkrētām rūpniecības nozarēm ietekme 
uz iekārtām, kas ir pakļautas būtiskam 
oglekļa emisiju pārvirzes riskam, nav 
būtiska, vai ja Komisija ierosina politikas 
pasākumus ar mērķi kompensēt netiešo 
izmaksu iespējamo palielināšanos, 
Komisija var pēc vajadzības koriģēt tā
perioda laika grafiku, kas minēts 13. panta 
1. punktā un kas sākās 2013. gada 
janvārī, ne vairāk kā par 900 miljoniem 
kvotu. 
Ja Komisija ierosina neizsolīt vairākas 
kvotas, tā nodrošina šo kvotu atkārtotu 
laišanu tirgū paredzamā veidā.
Komisija līdz 2020. gadam veic ne vairāk 
kā vienu šādu korekciju.
Tādu demonstrējumu projektu 
veicināšanai, kas saistīti ar CO2
samazināšanu energoietilpīgās nozarēs 
(“rūpniecisko inovāciju fonds”), 
jāizmanto 600 miljoni neizsolīto kvotu. 
Tādēļ izveido uz “NER300” principa 
pamatotu fondu (10.a panta 8. punkts).
Projektus, kuriem tiks piešķirts šā 
rūpniecisko inovāciju fonda atbalsts, 
atlasa ne vēlāk kā 2020. gada 
31. decembrī.
Tādēļ Komisijas Lēmumu 2010/670/ES1, 
ar ko nosaka kritērijus un pasākumus 
komerciālu demonstrējumu projektu 
finansēšanai, groza ne vēlāk kā 
2015. gada 31. decembrī.”
____________
1OV L 290, 6.11.2010., 39. lpp.
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Or. en

Pamatojums

Ja tiks pieņemts grafiks, ieņēmumi no „atliktajām” kvotām tiks izmantoti, lai palīdzētu 
energoietilpīgajai rūpniecībai samazināt CO2 emisijas, izveidojot rūpniecisko inovāciju 
fondu. Tas tiks veidots līdzīgi kā „NER300”, kas jau darbojas saskaņā ar ETS direktīvu. Šā 
fonda kvotas tiks iezīmētas, un tās nevarēs vēlāk atlikt.

Grozījums Nr. 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

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 pēc vajadzības koriģē katra 
perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību, tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
a) katrā dalībvalstī vismaz vienu gadu 
vērojama sistemātiska ekonomikas 
izaugsme vismaz 1 % apjomā;
b) katras dalībvalsts enerģētiskās 
nabadzības līmenis nepārsniedz 8 % 
saskaņā ar Apvienotās Karalistes 
enerģētiskās nabadzības koeficienta 
paraugu.”

Or. en

Grozījums Nr. 68
Andrés Perelló Rodríguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Komisija pēc vajadzības koriģē katra “Komisija pēc vajadzības koriģē katra 



AM\940188LV.doc 29/32 PE513.015v03-00

LV

perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību.”

perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību.

Ja šādas korekcijas dēļ ievērojams 
daudzums kvotu netiek izsolīts ES ETS 
trešā posma sākumā, šīs kvotas izmanto 
jaunas rezerves izveidei ar mērķi veicināt 
ES ETS stabilitāti un pārejas uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni sociālos un ar prasmēm 
saistītos aspektus.”

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais un sākotnēji Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas grozītais priekšlikums par atlikšanu neguva pietiekamu atbalstu Parlamenta 
plenārsēdē. Lai gūtu plašāku atbalstu, atliktās kvotas būtu jāizmanto divējādi: 1) lielākā daļa 
būtu jāatliek stratēģiskas stabilizācijas rezerves izveidei, nodrošinot elastīgu piedāvājuma vai 
pieprasījuma avotu pārmērīgas tirgus nelīdzsvarotības gadījumos, pamatojoties uz iepriekš 
noteiktiem un automātiskiem intervences noteikumiem, un 2) atlikusī daļa būtu jāizsola vēlāk 
trešajā posmā, lai atbalstītu tādas iniciatīvas un projektus, kas veicina pārejas uz ekonomiku 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni sociālos aspektus, piemēram, darbinieku prasmju vai 
izglītības attīstīšanu vai pārkvalificēšanu.

Grozījums Nr. 69
Jean-Pierre Audy

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 gadījumā var 
koriģēt 13. panta 1. punktā paredzētā
perioda, kas sākās 2013. gada 1. janvārī,
laika grafiku, lai nodrošinātu pareizu tirgus 
darbību. Komisija minētajā periodā veic 
tikai vienu šādu korekciju.”

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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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.”

“Komisija ārkārtas apstākļos var koriģēt
katra perioda laika grafiku, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību. Komisija 13. panta 
1. punktā noteiktajā periodā veic ne 
vairāk kā vienu šādu korekciju.”

Or. en

Pamatojums

Padomes prezidentvalsts 22. februāra teksts (6705/13).

Grozījums Nr. 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz priekšizpētes rezultātus un 
izmaksu un ieguvumu analīzi par tādiem 
klimata pārmaiņu politikas veidiem, kuru 
pamatā ir nevis tirgus mehānismi, bet gan 
citi instrumenti, tostarp oglekļa dioksīda 
nodokļa ieviešana uz ES robežām.

Or. it

Grozījums Nr. 72
Chris Davies

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
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Komisiju mudina ierosināt 
Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 
8. punkta grozījumus, lai paplašinātu 
pašreizējo ES finansēšanas mehānismu 
(“NER 300”) inovatīvu zemas oglekļa 
emisijas tehnoloģiju attīstīšanai un to 
piemērotu arī izgudrojumiem, kas varētu 
samazināt energoietilpīgu nozaru 
izmaksas un oglekļa emisijas.
Mehānismam piešķir līdzekļus, kas iegūti, 
pārdodot daļu no kvotām, kuras ar šo 
lēmumu uz laiku nav iekļautas ETS, vai 
tās visas. Pieejamo finansiālo atbalstu 
piešķir pirms 3. posma beigām 
2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais „NER 300” finansēšanas mehānisms ir izveidots, pamatojoties uz 300 miljonu 
kvotu pārdošanu no emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, un ar tā palīdzību tiek atbalstīta 
virknes inovatīvu atjaunojamās enerģijas projektu attīstība. Pārdodot „atliktās” kvotas, var 
iegūt papildu finansējumu, kas būtu jāpiešķir arī tādu tehnoloģisko inovāciju veicināšanai, 
kas var sniegt labumu energoietilpīgām nozarēm. Īstenojot šādu pārdošanu, oglekļa cena uz 
laiku samazināsies un vienlaikus tiks garantēta kvotu pastāvīga izslēgšana no ETS.

Grozījums Nr. 73
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Komisija vajadzības gadījumā iesniedz 
pārskatītu priekšlikumu ar mērķi:
a) grozīt Direktīvas 2003/87/EK 9. pantu, 
skaidri nosakot, ka lineārā samazinājuma 
koeficients 1,74 % apjomā gadā tiks 
piemērots arī pēc 2020. gada. Veic dažādo 
iespēju ietekmes novērtējumu visās 
ekonomikas nozarēs un attiecībā uz 
dažādiem uzņēmējdarbības scenārijiem 
un vajadzības gadījumā apsver turpmāku 
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sistēmas ierobežošanu, lai līdz 
2050. gadam un turpmāk sasniegtu ES 
ilgtermiņa dekarbonizācijas mērķus. Šajā 
pārskatā ņem vērā starptautiskā oglekļa 
dioksīda emisiju tirgus stāvokli un oglekļa 
emisiju pārvirzes problēmu;
b) grozīt Direktīvas 2003/87/EK 10. pantu, 
lai sistēmā ieviestu “ex post” mehānismu, 
kurā kvotu piešķīrumi saskaņā ar 
ierobežojumu tiks pielāgoti, ņemot vērā 
aktivitātes līmeni katrā ekonomiskā cikla 
posmā. Priekšlikumos paredz “oglekļa 
banku”, kurā var noguldīt kvotu 
pārpalikumu un no kuras šīs kvotas var 
izlaist. Ja tiek izveidota šāda “oglekļa 
banka”, sniedz skaidrus noteikumus par 
apstākļiem, kādos kvotas jānogulda un 
jāizlaiž;
c) grozīt Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
3. punktu, lai nodrošinātu, ka visi kvotu 
izsolē gūtie ieņēmumi tiek piešķirti 
ieguldījumiem zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas 
dienā.

Or. en

Pamatojums

Padomes prezidentvalsts 22. februāra teksts (6705/13).


