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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Direktīvas 
2003/87/EK grozījumiem, kas precizē noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu izsoļu grafiku
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0416),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0203/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas .. atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas … gada … … atzinumu2, 

– ņemot vērā 2012. gada 15. marta rezolūciju par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā3,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Parlaments 2012. gada 15. marta 

                                               
1 OV C , , lpp.
2 OV C , , lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0086.
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rezolūcijā par ceļvedi virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā (2011/2095(INI))1 aicināja 
Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
novērstu Eiropas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) 
nepilnības, nodrošinot, ka tā darbojas kā 
sākotnēji paredzēts, un pirms trešā posma  
sākuma vajadzības gadījumā grozīt 
regulu, kas minēta Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 4. punktā, lai īstenotu 
pienācīgus pasākumus, kuru starpā var 
būt nepieciešamo kvotu piešķīrumu 
ieturēšana. 
______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Līdz 2011. gada beigām bija uzkrājies 
955 miljonu liels kvotu pārpalikums.  Šis 
pārpalikums neizbēgami pieaugs, ja 
attiecībā uz ES ETS netiks pieņemti 
strukturāli pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Šāds būtisks kvotu pārpalikums 
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pazemina oglekļa cenu salīdzinājumā ar 
sākotnēji paredzēto, tādējādi mazinot 
stimulus ieguldījumiem zemu oglekļa 
emisiju tehnoloģijās un draudot 
Savienībai ar to, ka tā paliks atkarīga no 
oglekļa emisiju intensīvām 
infrastruktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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. Komisijai nevajadzētu veikt 
vairāk kā vienu šādu korekciju un to 
varētu veikt vienīgi astoņu gadu perioda 
laikā, kas sāksies 2013. gada 1. janvārī.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Izsoļu grafika koriģēšana ir 
uzskatāma par īstermiņa pasākumu, nevis 
strukturālu pasākumu ES ETS tirgus 
nelīdzsvarotības novēršanai un tai 
nevajadzētu apdraudēt ES ETS stabilitāti 
un paredzamību.
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija izņēmuma gadījumos var koriģēt
grafiku 13. panta 1. punktā minētajam 
periodam, kas sākas 2013. gada 1. janvārī
lai nodrošinātu pareizu tirgus darbību.
Komisija veic tikai vienu šādu korekciju.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc 
tā publicēšanās Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en



PR\917490LV.doc 9/9 PE498.154v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS) ir galvenais instruments, lai 
izmaksu ziņā efektīvi samazinātu ES rūpniecības radītās emisijas. Kopš otrā tirdzniecības 
perioda sākuma 2008. gadā emisijas ir samazinātas par vairāk nekā 10 %. Sākotnējais 
politikas mērķis bija ieviest uz tirgu pamatotu pasākumu, kas stimulētu oglekļa cenu, tādējādi 
novirzot ieguldījumus pozitīvā gultnē — tehnoloģijās ar zemām oglekļa emisijām un 
atjaunojamo enerģiju jomā, kas savukārt samazinātu emisijas. Tomēr emisiju samazinājumu 
otrajā tirdzniecības periodā lielākoties izraisīja ekonomikas lejupslīde, kuras dēļ samazinājās 
ekonomiskā aktivitāte un ražošana, kā norādīts Komisijas ziņojumā par Eiropas oglekļa tirgu 
2012. gadā. 

Neraugoties uz emisiju samazinājumu kopš ES ETS darbības sākuma, sistēmā patlaban ir 
vērojama būtiska nelīdzsvarotība. Pašreizējā ekonomikas krīze apvienojumā ar ārējiem 
emisiju samazināšanas kredītiem no tīras attīstības mehānisma, kā arī vairāki regulatīvi 
noteikumi saistībā ar pāreju uz trešo tirdzniecības periodu (2013–2020), ir novedusi pie 
būtiska kvotu pārpalikuma. Līdz 2011. gada beigām bija uzkrājies 955 miljonu liels kvotu 
pārpalikums un tas neizbēgami pieaugs. Tā kā kvotu piedāvājums ļoti pārsniedz pieprasījumu, 
tad oglekļa cena ir samazinājusies no aptuveni 30 EUR par tonnu CO2 uz aptuveni 7 EUR par 
tonnu CO2.

Šāds oglekļa cenas pazeminājums nevar pietiekami veicināt ilgtspējīgu zinātnisko un 
tehnoloģisko inovāciju, tādējādi mazinot stimulus ieguldījumiem zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijās un draudot Eiropas Savienībai ar to, ka tā paliks atkarīga no oglekļa emisiju 
intensīvām infrastruktūrām. Lai novērstu pašreizējo ES ETS nelīdzsvarotību, referents 
ierosina pieņemt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumus. Komisijas Regulas projekts par 
Regulas (ES) Nr. 1031/2010 grozīšanu, jo īpaši lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
kvotu apjomus, kas jāizsola 2013.–2020. gadā (tā sauktais „atlikšanas” komitoloģijas 
pasākums) ir īstermiņa pasākums, bet ziņojums par Eiropas oglekļa tirgus stāvokli 2012. gadā 
iezīmē arī iespējamus strukturālus pasākumus.

Šā ziņojuma mērķis ir precizēt Direktīvas 2003/87/EK noteikumus par siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kvotu izsoļu grafiku. Referents uzskata, ka Komisijai būtu jāvar koriģēt izsoļu 
grafiku saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punktu. Tomēr šādu pasākumu 
pieņemšana jāparedz vienīgi izņēmuma apstākļos, ar kādiem, piemēram, ES ETS saskaras 
patlaban. Turklāt, lai neapdraudētu ES ETS stabilitāti un paredzamību, referents ierosina, ka 
lēmumu par izsoļu grafika koriģēšanu ES ETS trešajā tirdzniecības periodā var pieņemt tikai 
vienu reizi. Tādējādi šis ierosinātais īstermiņa pasākums nebūtu jāuzskata par risinājumu 
pašreizējām nepilnībām, bet kā iespēja nodrošināt ES ETS stabilitāti līdz tiek pieņemti 
nepieciešamie strukturālie ilgtermiņa pasākumi.


