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Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas .. lēmumam, ar ko saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK nosaka sarakstu ar nozarēm vai 
apakšnozarēm, kas ir pakļautas būtiskam oglekļa emisiju pārvirzes riskam

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/29/EK, 
ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu2,

– ņemot vērā projektu Komisijas .. lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2003/87/EK nosaka sarakstu ar nozarēm vai apakšnozarēm, kas ir 
pakļautas būtiskam oglekļa emisiju pārvirzes riskam,

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību3,

– ņemot vērā Reglamenta 88. panta 2. punktu un 4. punkta b) apakšpunktu,

A. tā kā saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 1. pantu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmai ir jāveicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanās rentablā un 
ekonomiski efektīvā veidā;

B. tā kā saskaņā ar Direktīvu 2009/29/EK siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales 
pamatā ir izsole, jo tā ir visvienkāršākā sistēma, ko parasti uzskata arī par ekonomiski 
efektīvāko;

C. tā kā Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 12. punktā ir noteikts, ka tajās nozarēs vai 
apakšnozarēs, kurās pastāv būtisks oglekļa emisiju pārvirzes risks, piešķir bezmaksas 
kvotas 100 % apmērā no apjoma, kas noteikts saskaņā ar attiecīgo ex ante līmeņatzīmi;

D. tā kā oglekļa emisiju pārvirze ir jēdziens, ar ko apzīmē situāciju, kad darbības, kas rada 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tiek pārvietotas no ES uz trešām valstīm, tādējādi palielinot 
kopējo pasaules emisiju apjomu4;

                                               
1 OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.
2 OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.
3 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
4 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu 

un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu 
(COM(2008)0016), 7. lpp.
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E. tā kā, lai noteiktu nozares vai apakšnozares, kas ir pakļautas būtiskam oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam, saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 14. punktu Komisijai ir 
jānovērtē, cik lielā mērā attiecīgajās nozarēs vai apakšnozarēs ir iespējams segt direktīvas 
īstenošanas rezultātā radušās tiešās un netiešās izmaksas, nezaudējot būtisku tirgus daļu 
par labu tām ārpuskopienas iekārtām, kas rada vairāk oglekļa emisiju;

F. tā kā saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 15. un 16. punktā formulētajiem 
kritērijiem, pēc kuriem nosaka, vai nozare vai apakšnozare ir uzskatāma par pakļautu 
būtiskam oglekļa emisiju pārvirzes riskam, ir jāņem vērā ne vien direktīvas īstenošanas 
rezultātā radušos tiešo un netiešo papildu izmaksu paaugstinātās ražošanas izmaksas, bet 
arī tirdzniecības intensitāte ar trešām valstīm;

G. tā kā saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 18. punktu minēto sarakstu ar nozarēm 
vai apakšnozarēm, kas ir pakļautas būtiskam oglekļa emisiju pārvirzes riskam, nosaka, 
ņemot vērā šādus faktorus, ja ir pieejami attiecīgie dati, proti, kādā mērā trešās valstis, 
kurām pasaules mērogā ir izšķirošs produkcijas ražošanas īpatsvars nozarēs vai 
apakšnozarēs, ko uzskata par pakļautām būtiskam oglekļa emisiju pārvirzes riskam, ir 
stingri apņēmušās attiecīgajās nozarēs vai apakšnozarēs samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un izdarīt to tādā pašā laikposmā un tādā pašā apjomā kā Kopiena un kādā mērā 
šajās valstīs esošo iekārtu efektivitāte mazāku oglekļa emisiju ziņā ir salīdzināma ar 
attiecīgo Kopienas iekārtu rādītāju;

H. tā kā saskaņā ar Komisijas lēmuma projektu aptuveni 77 % emisiju, kuras rada nozares, 
kas nav enerģētikas nozares, un uz kurām attiecas Kopienas sistēma, ļautu attiecīgās 
nozares vai apakšnozares kvalificēt kā tādas, kurās pastāv būtisks oglekļa emisiju 
pārvirzes risks, un tādēļ piešķirt tajās bezmaksas kvotas 100 % apmērā, sasniedzot 
attiecīgās ex ante līmeņatzīmes; tā kā Komisija ir norādījusi, ka 2010. gadā tā izvērtēs 
iespēju papildināt sarakstu ar vēl citām nozarēm vai apakšnozarēm, kuras rada ievērojamu 
daļu no pārējām nozaru, kas nav enerģētikas nozares, emisijām, uz kurām attiecas 
Kopienas sistēma;

I. tā kā saraksts ar nozarēm, kurās var piešķirt bezmaksas kvotas 100 % apmērā, attiektos 
gandrīz uz 80 % no rūpniecības nozares emisiju apjoma, tas mazinātu oglekļa emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas efektivitāti un būtu nerentabls; 

J. tā kā Komisijas lēmuma projektā nav ņemtas vērā apņemšanās, kas paustas starptautiskās 
sarunās par iespējamu starptautisku nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, un jo īpaši tāpēc, ka 
Komisija nav novērtējusi attiecīgo nozaru vai apakšnozaru efektivitāti mazāku oglekļa 
emisiju ziņā trešās valstīs; 

K. tā kā trešo valstu saistības un trešās valstīs uzstādīto iekārtu efektivitāti būtu bijis 
iespējams norādīt, izvērtējot tirdzniecības intensitāti konkrētajās nozarēs vai 
apakšnozarēs,

1. ir pret to, ka tiek pieņemts projekts Komisijas .. lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK nosaka sarakstu ar nozarēm vai 
apakšnozarēm, kas ir pakļautas būtiskam oglekļa emisiju pārvirzes riskam;

2. uzskata, ka Komisijas lēmuma projekts neatbilst Direktīvas 2003/87/EK mērķim un 
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saturam;

3. prasa Komisijai iesniegt Parlamentam grozītu minētā tiesību akta projektu, kurā ir ņemtas 
vērā trešo valstu saistības un trešās valstīs uzstādīto iekārtu efektivitāte, piemēram, 
aprēķinot tirdzniecības intensitāti;

4. aicina Komisiju, rēķinoties ar iespējamu starptautisku nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, 
ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad šāds līgums būs noslēgts, veikt izmaiņas
sagatavotajā saraksta projektā, ņemot vērā trešo valstu saistības un trešās valstīs uzstādīto 
iekārtu efektivitāti; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.


