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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 Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un kas grozīta ar Direktīvu 2009/29/EK, lai 
pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu, un jo īpaši tās 10.a pantu,

– ņemot vērā Komisijas lēmuma projektu, kurā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai 
bezmaksas emisijas kvotu sadalei visā Savienībā atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK 
10.a pantam,

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

– ņemot vērā Reglamenta 88. panta 2. punktu,

A. tā kā saskaņā ar 1. pantu Direktīvā 2003/87/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/29/EK, 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
mazināšanos rentablā un ekonomiski efektīvā veidā;

B. 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);

C. tā kā šādus principus liek uzsvērt Eiropas Kopienu tiesas (Tiesas) judikatūra un lietā T-
374/04 Vācija pret Komisiju, 124. pantā, Tiesa noteica, ka „[ES ETS] darbību nosaka 
noteikti „apakšmērķi”, proti, rentablu un ekonomiski efektīvu nosacījumu uzturēšana, 
ekonomiskās attīstības un nodarbinātības nodrošināšana un iekšējā tirgus integritātes un 
konkurences nosacījumu saglabāšana”;

D. tā kā saskaņā ar Tiesas judikatūru diskriminācija var būt ne vien tad, ja ir atšķirīga pieeja 
salīdzināmām situācijām, bet arī tad, ja ir vienāda pieeja nesalīdzināmām situācijām 
(skat. lietu 1253/79 Battaglia, 37. pants: „diskriminācija tiesiskajā nozīmē pastāv, 
piemērojot identisku pieeju situācijām, kuras ir atšķirīgas, vai piemērojot atšķirīgu pieeju 
situācijām, kuras ir identiskas”), un apstāklim, ka pastāv objektīvas atšķirības to vienību 
situācijā, uz kurām attiecas noteikumi, būtu jānosaka atšķirīga nosacījumu veidošana, kas 
tām piemērojami (skat. Tiesas spriedumu lietā 152/73 Sotgiu);

E. tā kā lēmuma projektā netiek noteikta principa „viens izstrādājums — viela līmeņatzīme” 
ieviešana kā direktīvas prasība un lēmuma projektā netiek ņemtas vērā atšķirības starp 
ražošanas procesu īpatnībām tajās nozarēs, un ko attiecas ES ETS, un tādēļ šis 
priekšlikums noved pie tā, ka tiek pārkāpts viens no ES tiesību aktu vispārīgajiem 
principiem, proti, līdztiesība un nediskriminēšana; 
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F. tā kā, lēmuma projektam pieņemot dabas gāzi par standarta kurināmo, radīsies situācija, 
kad divos identiskos ražošanas procesos, kuros izmanto gan dabas gāzi, gan cita veida 
kurināmos ar augstāku emisiju līmeni, ražotājiem, kas izmanto dabas gāzi, nokļūs 
priviliģētākā situācijā salīdzinājumā ar tiem ražotājiem, kas izmanto, piemēram, ogles, pat 
ja pēdējie šeit minētie izmanto visprogresīvākās metodes, un tā kā tas ir pretrunā 
direktīvas būtībai un pat noved pie konkurences traucējumiem iekšējā tirgū;

G. tā kā tādu līmeņatzīmju ieviešana, kas ir pārāk stingras, neņemot vērā cita starpā ar 
kurināmo vai ģeogrāfisko stāvokli saistītas īpatnības, varētu novest pie proporcionalitātes 
principa pārkāpšanas, jo attiecīgajām iekārtām tiktu piešķirtas kvotas zemākā līmenī, nekā 
būtu nepieciešams, lai sasniegtu direktīvas nospraustos mērķus par emisiju samazināšanu;

H. tā kā attiecībā uz tām dalībvalstīm, kurām ogles kalpo par galveno kurināmo, dabas gāzes 
pieņemšana par standarta kurināmo novestu pie konkurences traucējumiem kopējā tirgū 
un būtu līdzvērtīga to ģeopolitisko apstākļu noliegšanai, kuros darbojas katras dalībvalsts 
enerģētikas tirgus;

I. tā kā Tiesas spriedumos lietās T-183/07 Polija pret Komisiju (88. pants), T-263/07 
Igaunija pret Komisiju (53. pants) un T-374/04 Vācija pret Komisiju (80. pants) Tiesa 
lēma, ka, īstenojot savas pilnvaras, gan Komisijai, gan dalībvalstīm, izvēloties, kādus 
pasākumus tās uzskata par vispiemērotākajiem, lai sasniegtu mērķi, ko paredz 
Direktīva 2003/87/EK, ir jāņem vērā apstākļu, kādos darbojas attiecīgās dalībvalsts 
enerģētikas tirgus, īpatnības;

J. tā kā kurināmā aspekta un ģeogrāfisko faktoru neņemšana vērā lēmuma projektā, nosakot 
līmeņatzīmes, ne vien izraisa ekonomisku slogu un palielina oglekļa emisiju pārvirzes 
risku, bet arī izraisa papildu CO2 emisijas, jo izstrādājumu ievešanai dalībvalstī no trešās 
valsts arī būs negatīva ietekme uz vidi, kas ir pretrunā direktīvas būtībai;

K. tā kā veids, kādā Komisija nosaka noteikumus saskaņotai bezmaksas kvotu piešķiršanai, 
nedrīkstētu faktiski novest pie politiskiem rezultātiem, bet gan tam būtu jāatspoguļo 
problēmas tehniskais aspekts, 

1. uzskata, ka Komisijas lēmuma projekts neatbilst Direktīvas 2003/87/EK, kas grozīta ar 
Direktīvu 2009/29/EK, mērķim un saturam un neievēro proporcionalitātes principu; 

2. 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;

3. iesaka izslēgt elementus, kas vērsti uz to, lai līmeņatzīmes padarītu vēl stingrākas, un 
balstās uz 10 % visefektīvāko iekārtu vidējiem rādītājiem, un iekļaut Komisijas lēmuma 
projektā „kurināmā korekcijas koeficienta” piemērošanu atbilstoši minētajiem Tiesas 
lēmumiem;

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


