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REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
ievērojot Reglamenta 88. panta 2. punktu un 4. punkta b) apakšpunktu,

iesniedza Philippe Juvin, Pilar Ayuso, Jolanta Emilia Hibner, Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik un 
Konrad Szymański

par Komisijas lēmuma projektu, kurā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai 
bezmaksas emisijas kvotu sadalei visā Savienībā atbilstoši Direktīvas 
2003/87/EK 10.a pantam
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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas lēmuma projektu, kurā nosaka pagaidu 
noteikumus saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu sadalei visā Savienībā atbilstoši 
Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantam

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 Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK1 un kas grozīta ar 
Direktīvu 2009/29/EK, (grozītajā redakcijā) un jo īpaši tās 1. un 10.a pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 24. decembra Lēmumu, ar ko atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK nosaka sarakstu ar nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks2,

– ņemot vērā Komisijas lēmuma projektu, kurā nosaka visas Eiropas Savienības pagaidu 
noteikumus saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu sadalei atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK 
10.a pantam (turpmāk „Komisijas lēmuma projekts”), 

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmuma, ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību3, 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu,

– ņemot vērā Reglamenta 88. panta 2. punktu,

A. tā kā Parlaments atzinīgi vērtē un atbalsta mērķus, kas izvirzīti klimata un enerģētikas 
tiesību aktu kopumā, kuru atbalstīja Francijas prezidentūra 2008. gadā, un jo īpaši 
Direktīvā 2009/29/EK, kura par savu sākotnējo mērķi ir izvirzījusi siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu par 21 % no 2005. līdz 2020. gadam pakāpeniskā veidā, tā lai neradītu 
šķēršļus Eiropas rūpniecības konkurētspējai;

B. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktā ir teikts, ka „saskaņā ar 
proporcionalitātes principu” Eiropas Savienības iestāžu un jo īpaši Komisijas rīcības 
„saturs un veids” nedrīkst pārsniegt to, kas „nepieciešams Līgumu mērķu sasniegšanai”;

C. tā kā ekonomikas un finanšu krīze negatīvi ietekmēja rūpniecības konkurētspēju un tā kā 
ir nepieciešams aizsargāt ES uzņēmumus un izvairīties no tā, ka tiem tiktu uzlikts papildu 
slogs, kas varētu samazināt to konkurētspēju;

D. tā kā emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) mērķis, kā teikts Direktīvas 2003/87/EK, 
kas grozīta ar Direktīvu 2009/29/EK, 1. pantā, ir „veicināt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanos rentablā un ekonomiski efektīvā veidā”, pakāpeniski un 
prognozējami virzoties uz 2020. gada mērķi, lai saglabātu rūpniecības konkurētspēju, un 

                                               
1 OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.
2 OV L 1, 5.1.2010., 10. lpp.
3 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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tā kā ES ETS būtu jādarbojas ar vislielāko ekonomisko efektivitāti (Direktīvas 
2009/29/EK preambulas 13. un 15. apsvērums) un jālikvidē konkurences traucējumi 
Kopienas iekšienē  (Direktīvas 2009/29/EK 17. apsvērums);

E. tā kā cita starpā naftas pārstrādes, naftas ķīmijas un mēslošanas līdzekļu rūpniecību un 
kaļķu, dzelzs un tērauda rūpniecības nozari Komisija ir noteikusi par tādām nozarēm un 
apakšnozarēm, kas pakļautas ievērojamam riskam saistībā ar oglekļa emisiju pārvirzi, kā 
definēts Lēmumā 2010/2/EK;

F. tā kā Parlaments saskaņā ar Reglamenta 88. pantu iebilst pret Komisijas lēmuma projektu, 
jo tajā nav ievērots kritērijs par saderību ar pamatdokumenta mērķi vai saturu un tiek 
pārkāpts proporcionalitātes princips;

G. tā kā Komisijas lēmuma projekts būtu jāgroza, iekļaujot tajā pakāpenisku īstenošanu 
saskaņā ar Direktīvu 2009/29/EK attiecībā uz līmeņatzīmēm naftas pārstrādes rūpniecības, 
naftas ķīmijas un mēslošanas līdzekļu ražošanas nozarei un ņemot vērā ar ģeogrāfiju 
saistītus jautājumus un īpatnības saistībā ar kurināmo kaļķu, nedzēsto kaļķu un 
ogļrūpniecības nozarei; 

Naftas pārstrādes rūpniecības, naftas ķīmijas un mēslošanas līdzekļu ražošanas nozare: 
kādas būs sekas, ja līmeņatzīmes netiks piemērotas pakāpeniski

H. tā kā ES izvietotas slāpekļskābes un amonjaka rūpnīcas, kuras vēl joprojām efektīvi 
izmanto vecākas paaudzes tehnoloģijas, varētu tikt slēgtas tāpēc, ka būtu ekonomiski 
nelietderīgi veikt modernizāciju pieprasītajos termiņos, lai sasniegtu līmeņatzīmes limitus, 
ko ierosina lēmuma projekts;

I. tā kā Komisijas lēmuma projekts paredz uzreiz no 2013. gada piemērot līmeņatzīmes, kas 
balstās uz aritmētisko vidējo, kurš aprēķināts no 10 % visefektīvāko iekārtu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzēm katrā nozarē;  

J. tā kā līmeņatzīmju tūlītējas piemērošanas gadījumā trūks 25 % bezmaksas sadales 
emisijas kvotu (30 %, ja ņem vērā elektroenerģijas ražošanas emisijas) un par 10 % 
pieaugs pamatdarbības izmaksas; tā kā pakāpeniska piemērošana varētu ļaut naftas 
pārstrādes rūpniecības un naftas ķīmijas nozarei samazināt ikgadējo finansiālo ražošanas 
ierobežojumu 60 % apmērā laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam; un tā ka tad, ja pēkšņi 
un strauji piemēro abas līmeņatzīmes un standarta principus, kas attiecas uz mēslošanas 
līdzekļu ražošanas uzņēmumiem, tas Eiropas uzņēmumiem šajā nozarē izraisītu kopējās 
pieskaitāmās izmaksas 360 miljonu eiro apmērā; 

K. tā kā tūlītējai līmeņatzīmju piemērošanai no 2013. gada varētu būt reāla sociālekonomiska 
ietekme uz naftas pārstrādes rūpniecības, naftas ķīmijas un mēslošanas līdzekļu ražošanas 
nozari; tā kā šo nozaru rūpnīcas varētu slēgt sakarā ar to, ka nav pieejami ieguldījumi, kā 
rezultātā zūd konkurētspēja, tiek izmantoti ārpakalpojumi un pieaug naftas pārstrādes 
produktu imports no valstīm ar zemākiem vides standartiem nekā Eiropā; tā kā šādi 
Eiropas Savienība varētu iznīcināt pati savus sākotnējos mērķus — samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz klimata pārmaiņām un aizsargāt uzņēmumus un 
to konkurētspēju; tā kā Komisijai, veicot līmeņatzīmju aprēķinus, būtu jānodrošina 
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jaunāko zinātnisko datu izmantošana attiecībā uz globālās sasilšanas potenciālu, kā 
noteikts pašā direktīvā;

L. tā kā tās nozares un apakšnozares, kuras uzskata par pakļautām ievērojamām oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam, ir vēl neaizsargātākas tāpēc, ka uz tām tiks attiecināta saraksta 
pārskatīšana, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2010/2/ES;

Kaļķu un nedzēsto kaļķu rūpniecības nozare

M. tā kā Grieķijā kaļķu un nedzēsto kaļķu rūpniecības nozarei ir ļoti liela nozīme; un tā kā 
80 % no kaļķu un nedzēsto kaļķu izstrādājumiem izmanto kā būvmateriālu, kam piemīt 
efektīvas seismiskās drošības īpašības un bez kā nevar iztikt tādās dalībvalstīs ar augstu 
seismiskās aktivitātes līmeni kā Grieķija un Dienviditālija;

N. tā kā Komisijas lēmuma projektā ir paredzēta līmeņatzīme kaļķu un nedzēsto kaļķu 
nozarei, kas balstās uz tādu tehnoloģiju, kurā izmanto dabas gāzi; un tā kā šī tehnoloģija ir 
ierobežojoša un neadekvāta, jo dabas gāze nav piemērots kurināmais kaļķu rūpniecības 
izstrādājumiem, kas paredzēti seismiski drošai būvniecībai;   

O. tā kā 95 % kaļķu rūpniecības iekārtu nav pieslēgtas dabas gāzes tīklam un ja līmeņatzīmēs 
netiek ņemts vērā ģeogrāfiskais kritērijs, tad uzņēmumiem kaļķu un nedzēsto kaļķu 
rūpniecības nozarē radīsies ne vien ekonomiski papildu izdevumi, bet arī gāzu emisiju 
pieaugums, kas saistīts ar kaļķu transportēšanu no kādas trešās valsts, kurā vides standarti 
ir mazāk stingri;

Atgāzes 

P. tā kā Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 1. punktā ir paredzēta bezmaksas kvotas 
piešķiršana elektrībai, ko iegūst no atgāzēm;

Q. tā kā Komisijas lēmuma projekts nepilda šo prasību, jo tajā tiek paredzēts elektrībai, ko 
iegūst no atgāzēm, bez maksas piešķirt tikai daļu no kvotas;

Neatbilstība Direktīvas 2009/29/EK mērķim un saturam

R. tā kā tas, ka Komisijas lēmuma projektā nav paredzēts naftas pārstrādes rūpniecības, 
naftas ķīmijas un mēslošanas līdzekļu ražošanas nozarei piemērot līmeņatzīmes 
pakāpeniski, nav savienojams ar pamatdokumenta mērķi vai saturu, jo Direktīvā 
2009/29/EK ir paredzēts līmeņatzīmi ieviest pakāpeniski; tā kā Komisijai būtu jāveic 
tehniski ekonomiskie izvērtējumi attiecībā uz to, kā tūlītēja ieviešana ietekmēs nozares un 
apakšnozares, kas pakļautas ievērojamam oglekļa emisiju pārvirzes riskam, un būtu 
jāgroza lēmuma projekts, papildus iekļaujot pakāpeniskuma principu tām nozarēm, uz 
kurām attiecas oglekļa emisiju pārvirze;

Proporcionalitātes principa pārkāpšana 
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S. tā kā Komisijas lēmuma projektā nav ņemti vērā jautājumi par attiecīgo nozaru kurināmā 
pieejamību, ģeogrāfiskajām īpatnībām un kurināmā efektivitātes līmeni, kā rezultātā tiek 
pārkāpts proporcionalitātes princips;

T. tā kā Komisija savā lēmuma projektā, pārsniedzot to, kas nepieciešams, lai sasniegtu 
gāzes samazināšanas mērķi kaļķu un ogļrūpniecības nozarei, nav ievērojusi 
proporcionalitātes principu;

U. tā kā, nosakot līmeņatzīmes, ogleklis pilnā apmērā atgāzēs būtu bijis jāattiecina uz tērauda 
ražošanas procesu un tādēļ Komisijas lēmuma projekts neatbilst Direktīvas 2003/87/EK 
10.a panta mērķim un saturam un neievēro proporcionalitātes principu,

1. iebilst pret projekta pieņemšanu Komisijas lēmumam, kurā nosaka pagaidu noteikumus 
saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu sadalei visā Savienībā atbilstoši Direktīvas 
2003/87/EK 10.a pantam;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


