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B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas oglekļa tirgus stāvokli 2012. gadā
(2013/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā jautājumu Komisijai par Eiropas oglekļa tirgus stāvokli 2012. gadā (O–
0000/2013 – B7–0000/2013),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu „Eiropas oglekļa tirgus stāvoklis 2012. gadā”1,

– 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/EK2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu COM(2010)0265 „Dažādu iespēju analīze, kā panākt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju 
pārvirzes riska analīze”,

– ņemot vērā UNFCCC pušu 15. konferenci (COP 15) un kā Kioto protokola pušu sanāksmi 
rīkoto Pušu piekto konferenci (COP/MOP 5), kas notika 2009. gada 7.–18. decembrī 
Kopenhāgenā, Dānijā, un Kopenhāgenas vienošanos,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Direktīvu 
2004/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru izveido siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā, ņemot vērā Kioto Protokola projekta 
mehānismus3,

– 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 sistēmu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 
2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko uz laiku atkāpjas no Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā6,

– ņemot vērā 2008. gada decembra ES klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu, 
                                               
1 COM(2012)0652
2 OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.
3 OV L 338, 13.11.2004., 18. lpp.
4 OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.
5 OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2013)0113.
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– ņemot vērā 2012. gada 15. marta rezolūciju par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā1,

– ņemot vērā 2013. gada 14. marta rezolūciju par “Enerģētikas ceļvedi 2050” – enerģija 
nākotnei2,

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Eiropas Savienībā, lai 
rentablā un ekonomiski efektīvā veidā samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju;

B. tā kā saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 5. punktu un 29. pantu Komisija 
uzrauga Eiropas oglekļa tirgus darbību un katru gadu iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par oglekļa tirgus darbību, tostarp par izsoļu īstenošanu, 
likviditāti un izsolītajiem kvotu apjomiem; 

C. tā kā, lai uzlabotu drošību un stabilitāti, plānojot ilgtermiņa ieguldījumus, dalībvalstīm, 
enerģētikas nozarei, rūpniecībai un iedzīvotājiem jābūt skaidram priekšstatam par ES 
klimata un enerģētikas politikas virzību, tostarp atskaites punktiem un mērķiem 
2030. gadam; 

D. tā kā ir nepieciešami strukturāli pasākumi, lai novērstu ES emisiju tirdzniecības sistēmas 
(ETS) pašreizējo tirgus nelīdzsvarotību,

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu „Eiropas oglekļa tirgus stāvoklis 2012. gadā”, kurā 
izklāstīti iespējamie strukturālie pasākumi ES ETS stiprināšanai un efektivitātes 
uzlabošanai;

2. aicina Komisiju pēc iespējas drīz ierosināt tiesību aktus ETS stiprināšanai;  

3. aicina Komisiju pēc iespējas drīz iesniegt likumdošanas priekšlikumu Savienības klimata 
un enerģētikas politikas pamatnostādnēm 2030. gadam; uzskata, ka šādam likumdošanas 
priekšlikumam jābūt saskaņā ar izmaksu ziņā efektīvu virzību uz ES 2050. gada CO2
samazināšanas mērķa sasniegšanu; 

Oglekļa tirgus stāvoklis 

4. atzīmē, ka ETS 3. posms no 2013. gada 1. janvāra darbojas atbilstoši jaunai kārtībai, 
piemērojot ES mēroga maksimālo kvotu apjomu, izsolīšanu kā kvotu piešķiršanas pamata 
sistēmu, harmonizētus noteikumus par kvotu piešķiršanu bez maksas, stingrākus 
noteikumus attiecībā uz tiem starptautisko kredītu veidiem, kurus drīkst izmantot, un 
vienu Savienības elektronisko reģistru;

5. norāda, ka ETS ir likvīds tirgus ar funkcionējošu infrastruktūru — tā sākotnējā struktūra ir 
tehniski darboties spējīga; norāda, ka līdz 2020. gadam tiks sasniegts mērķis par 20 % 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0086.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2013)0088.
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6. norāda, ka pārmērīga kvotu piešķiršana dažu dalībvalstu atsevišķām nozarēm, 
rūpnieciskās ražošanas samazināšanās saistībā ar ekonomisko krīzi kopā ar pagaidu 
pasākumiem, kas veikti saistībā ar pāreju uz ETS 3. posmu, un starptautisko kredītu 
pieplūdums radījis kvotu pārpalikuma veidošanos tirgū; atzīmē, ka ETS 2. un 3. posms ir 
savstarpēji saistīti un tā rezultātā kvotu pārpalikums ETS ietekmēs vēl daudzus gadus;

7. atgādina, ka līdz 2012. gada beigām bija uzkrāts gandrīz divu miljardu liels ETS kvotu 
pārpalikums un, ja netiks veikti strukturālie pasākumi, šis pārpalikums turpinās pieaugt;

8. norāda, ka šāds ievērojams kvotu pārpalikums pazemina oglekļa cenu salīdzinājumā ar 
sākotnēji paredzēto, tādējādi samazinot arī stimulus ieguldīt zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijās un palielinot risku Savienībai ieslīgt oglekļa intensīvās infrastruktūrās; atzīst, 
ka pāreja uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku ir svarīgs uzdevums, jo īpaši 
energoietilpīgām rūpniecības nozarēm, taču sakarā ar zemo oglekļa cenu inovācijas netiek 
veiktas; 

Strukturālie pasākumi 

9. atzīst, ka ETS pašlaik ir galvenais, tomēr ne vienīgais instruments, lai samazinātu 
rūpniecības radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicinātu ieguldījumus drošās un 
ilgtspējīgās zemu oglekļa emisiju tehnoloģijās; 

10. atzīmē, ka ETS strukturālā uzlabošana ir nepieciešama, lai palielinātu sistēmas spēju 
reaģēt uz ekonomikas lejupslīdi un izaugsmi, atjaunotu ieguldītāju uzticību un stiprinātu 
uz tirgu balstītus stimulus ieguldījumiem un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
izmantošanu; atgādina, ka ilgtermiņā ir nepieciešama paredzama un uzticama sistēma;

11. atzīst, ka ETS saskaras ar problēmām, kuras sākotnēji netika paredzētas, un ka kvotu 
pārpalikuma uzkrāšanās mazinās stimulus zemu oglekļa emisiju ieguldījumu sekmēšanai 
vēl daudzus turpmākos gadus; atzīmē, ka tas apdraud ETS kā ES galvenā emisiju 
samazināšanas mehānisma efektivitāti, jo ar to rada līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
konkurējošām tehnoloģijām, kas dod uzņēmumiem iespēju elastīgi attīstīt savu emisiju 
samazināšanas stratēģiju un paredz īpašus pasākumus, lai novērstu oglekļa emisiju 
pārvirzi;

12. aicina Komisiju pieņemt pasākumus, lai novērstu ETS trūkumus un lai tā varētu darboties 
kā sākotnēji paredzēts; ierosina šādos pasākumos iekļaut:

a) pēc iespējas drīzu ziņojuma iesniegšanu Parlamentam un Padomei, kurā cita starpā 
pētīta ietekme uz stimuliem veikt ieguldījumus zemu oglekļa emisiju tehnoloģijās un 
oglekļa emisiju pārvirzes risks;

b) pēc iespējas drīz iesniegt priekšlikumu tiesību aktam, ar kuru groza noteikto prasību par 
gada lineāro samazinājumu par 1,74 %, lai ievērotu 2050. gada CO2 samazināšanas 
mērķi;

c) turpmākus uzlabojumus kompensācijas mehānismu izmantošanā, piemēram, 
ierobežojot pieeju kompensācijām, ar kurām subsidē Eiropas rūpniecības konkurentus 
(līdzīgi kā HFC jomā);
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d) vērtības noteikšanas novērtējumu attiecībā uz emisijas kvotu izsoļu rezerves cenu un tā 
publiskošanu; 

e) pasākumus, lai palielinātu attiecīgās informācijas sniegšanu un ETS reģistra 
pārredzamību, tā nodrošinot efektīvāku uzraudzību un novērtēšanu;

Starptautiskā dimensija

13. norāda, ka strukturālām reformām, kuru mērķis ir izveidot labi funkcionējošu ES ETS, ir 
galvenā nozīme ES vadošās lomas klimata pārmaiņu jomā saglabāšanā un ka vairākas 
valstis, piemēram, Ķīna un Austrālija, sekojot ES ETS piemēram, īsteno vai izstrādā 
tiesību aktus, lai ieviestu savu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu; šajā sakarībā 
atgādina, ka bez stabilas un paredzamas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pastāv risks 
ES klimata politikas ticamībai; 

14. aicina ES un tās partnerus tuvākajā laikā rast visefektīvāko veidu, kā veicināt saikni starp 
ES ETS un citām tirdzniecības sistēmām, lai veidotu globālu oglekļa dioksīda emisiju 
tirgu, palielinātu emisijas samazināšanas iespēju dažādību, uzlabotu tirgus apjomu un 
likviditāti, kā arī pārredzamību un, visbeidzot, panāktu efektīvāku resursu sadalījumu;

Oglekļa emisiju pārvirze

15. atzīmē, ka labākā aizsardzība pret oglekļa pārvirzes risku būtu efektīva globālā rīcība un 
ka nolūkā saglabāt spēcīgu rūpniecības bāzi Eiropā nedrīkst zaudēt modrību;

16. atzīmē — lai ieviestu jebkādas ETS strukturālās izmaiņas, būtu jāveic visaptverošs 
ietekmes uz vidi, ekonomiku un sociālo jomu , kā arī uz zema oglekļa ieguldījumiem, 
elektroenerģijas cenu un energoietilpīgu nozaru konkurētspēju novērtējums, jo īpaši 
saistībā ar oglekļa emisiju pārvirzes risku;

17. uzsver — lai mazinātu potenciālo oglekļa emisiju pārvirzes risku, daļu no ETS izsoļu 
ieņēmumiem varētu novirzīt kapitālietipīgiem ieguldījumiem energoietilpīgu nozaru 
progresīvajās tehnoloģijās vai citu darbavietu radīšanas pasākumu veicināšanai; 

°         °

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


