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Grozījums Nr. 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Robert Goebbels

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

Or. fr

Pamatojums

ETS tirgus ir mākslīgs tirgus, kurā patiesībā tiek tirgots „tukšs gaiss”. Šī sistēma nosaka 
sankcijas ES rūpniecības nozarei, un tā ir īpaši labvēlīga finanšu tirgiem, ļaujot tiem veikt 
spekulatīvas darbības, kas dažkārt robežojas ar krāpšanu. Pēc Dohas konferences vienīgi ES 
joprojām tic ilūzijai, ka „tirgus” var izmantot cīņā pret klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 3
Bernd Lange

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts (jauns)
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Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. noraida Komisijas priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Grozījums Nr. 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta
1. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 192. panta 2. punktu,

Or. en

Pamatojums

Tirgus darbības grafika maiņa būtiski ietekmē dalībvalstu izvēli saistībā ar enerģijas avotiem 
un energoapgādes vispārējo struktūru. Atbilstošajam juridiskajam pamatam vajadzētu būt 
LESD 192. panta 2. punktam.
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Grozījums Nr. 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīvas 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK3, 10. panta 
4. punktā nav noteikts, kā izsolāmie 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomi 
jāsadala tirdzniecības perioda laikā.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīvas 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā, 10. panta 
4. punktā nav noteikts, kā izsolāmie 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomi 
jāsadala tirdzniecības perioda laikā, taču 
iepriekš minētās direktīvas 9. pantā cita 
starpā noteikts, ka ik gadus piešķirto 
Kopienas kvotu kopapjomam, sākot ar 
2013. gadu, būtu lineāri jāsamazinās, par 
aprēķina atskaites punktu ņemot 2008.–
2012. gada perioda vidu. Apjomu 
vajadzētu samazināt, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par emisiju kvotu 
valsts sadales plāniem laikposmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīvas 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK3, 10. panta 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīvas 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā, 10. panta 
4. punktā nav noteikts, kā izsolāmie 



PE501.951v01-00 6/30 AM\921553LV.doc

LV

4. punktā nav noteikts, kā izsolāmie 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomi 
jāsadala tirdzniecības perioda laikā.

siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomi 
jāsadala tirdzniecības perioda laikā, taču 
iepriekš minētās direktīvas 9. pantā ir 
noteikts, ka kvotu apjomu būtu 
jāsamazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras 
dalībvalstis piešķīrušas.

Or. en

Pamatojums

Lai atjaunotu ETS kā uz tirgu pamatotas sistēmas uzticamību, ir skaidri jānosaka, ka 
“atlikšana” var būt tikai vienreizējs pasākums, ko veic izņēmuma gadījumā.

Grozījums Nr. 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvas 2009/29/EK 
13. apsvērumā ir noteikts 
Direktīvas 2003/87/EK 9. pantā minētā 
lineārā koeficienta mērķis, proti, 
nodrošināt, ka emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma nodrošina 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā un ka ar 
Kopienas sistēmas starpniecību izmaksu 
ziņā lietderīgi tiks sekmēta Kopienas 
mērķa sasniegšana — līdz 2020. gadam 
samazināt kopējās emisijas par vismaz 
20 %.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Holger Krahmer
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Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmuma 1999/468/EK 2. panta 
2. punktu regulatīvo kontroles procedūru 
var izmantot tikai, lai grozītu nebūtiskus 
pamatakta elementus. Saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 9. pantu Komisija 
katru gadu nosaka absolūto Kopienas 
kvotu kopapjomu. Komisijai nav 
diskrecionāras varas attiecībā uz kvotu 
absolūto apjomu un Direktīvas 
2003/87/EK 10. pantā ir noteikta kvotu 
izsole, pamatojoties uz absolūto apjomu, 
ko nosaka saskaņā ar direktīvas 9. pantā
paredzēto procedūru. Izsoles process ir 
paredzēts Direktīvas 2003/87/EK 
nebūtisku elementu grozīšanai. Komisijas 
ierosinājums grozīt Direktīvas 
2003/87/EK 10. panta 4. punkta pirmo 
daļu, proti, noteikt atbilstīgas korekcijas 
attiecībā uz emisijas tirdzniecības kvotu 
gada apjomu, kas izsolāms 2013.–
2020. gadā, būtībā ir iejaukšanās pamata 
prasībās, kas noteiktas Direktīvas 
2003/87/EK 9. pantā. Šāda iejaukšanās 
var tikt noteikta tikai ar parasto 
likumdošanas procedūru, un to nevar 
uzskatīt par pamatakta nebūtisku 
elementu grozīšanu. Tādēļ par šādām 
korekcijām nevar lemt ar komitoloģijas 
procedūru (regulatīvā kontroles 
procedūra), kā ierosinājusi Komisija; lai 
tās veiktu, gan Eiropas Parlamentam, gan 
Padomei ir jāpieņem leģislatīvs akts, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Jebkuras izmaiņas laika grafikā nozīmētu būtiskas izmaiņas pamataktā, ņemot vērā to 
iespējamo ietekmi uz sertifikātu cenām, kā analizēts proporcionālajā ietekmes novērtējumā, 
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1031/2010.
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Grozījums Nr. 9
Holger Krahmer

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
1. pantu Eiropas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma tika izveidota, lai 
veicinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanos rentablā un ekonomiski 
efektīvā veidā.

Or. en

Pamatojums

Emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēma nodrošina, ka attiecīgie emisiju 
samazināšanas mērķi tiek sasniegti rentablā veidā. Emisiju samazināšanu nodrošina 
ierobežošana, nevis cena.

Grozījums Nr. 10
Holger Krahmer

Lēmuma priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Komisijas paziņojumā „Spēcīgāka 
Eiropas rūpniecība izaugsmei un 
ekonomikas atveseļošanai” 
(COM(2012)582) atgādināts, ka „cenu 
ziņā pieejami un uzticami enerģijas un 
izejvielu avoti kļūst aizvien svarīgāki, jo 
tie nodrošina ievērojamu daļu no kopējām 
izmaksām daudzās rūpniecības nozarēs”, 
taču „Eiropas rūpniecībā vidējās cenas ir 
augstākas nekā citu attīstīto valstu 
rūpniecībā, piemēram, ASV, Kanādā, 
Meksikā un Korejā, un šī cenu starpība 
pēdējo desmit gadu laikā ir 
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palielinājusies”, un tāpēc paziņojumā 
secināts, ka „veidojot nākotnes enerģijas 
politiku, būtu rūpīgi jāizvērtē enerģijas 
cenu ietekme Eiropā”.

Or. en

Pamatojums

Emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēma nodrošina, ka attiecīgie emisiju 
samazināšanas mērķi tiek sasniegti rentablā veidā. Emisiju samazināšanu nodrošina 
ierobežošana, nevis cena. Augstas cenas tikai rada ekonomikas izkropļojumus un apdraud 
Eiropas rūpniecības konkurētspēju.

Grozījums Nr. 11
Paul Rübig

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 būtu jāprecizē, ka
Komisijai, pirms tā paredz ārkārtas 
apstākļos koriģēt izsoļu laika grafiku 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 4. punktu, ir jāizvērtē šādi 
punkti.
1. Vajadzētu pārbaudīt, vai šāda 
koriģēšana būtu saderīga ar Komisijas 
izvirzīto reindustrializācijas mērķi, 
saskaņā ar kuru rūpniecībai jāveido 20 % 
no Eiropas IKP 2020. gadā.
2. Būtu jānodrošina, ka izsoļu laika 
grafiku var koriģēt tikai tad, ja pastāv 
risks nesasniegt mērķi — līdz 
2020. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas apjoma samazinājumu par 20 %.

’ 3. Pirms tiek paredzēta šāda tālredzīga 
darbība, būtu jāveic ietekmes 
novērtējums, lai precīzi novērtētu ietekmi 
uz konkurētspēju un nodarbinātību; būtu 
jānodrošina, ievērojot „lietpratīga 
regulējuma” pieeju, ka tiks veiktas 
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konkurētspējas pārbaudes;
4. Tāpat arī būtu jāizmanto MVU testi, lai 
noteiktu koriģēšanas ietekmi uz maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.
5. Turklāt ir nepieciešams noteikt, kurš 
atbalsts un subsīdijas negatīvi ietekmē 
CO2 emisijas bilanci un kuram ir pozitīva 
ietekme; šīs darbības mērķis ir 
pārliecināties, vai direktīvas grozīšana 
uzlabos CO2 emisijas bilanci un vai pastāv 
turpmākas iespējas rīkoties citās jomās;
6. Ja pēc pilnīgas izvērtēšanas izsoļu laika 
grafiks tiktu grozīts, mainot izsolāmos 
kvotu apjomus, pēc tam kvotas 
nevajadzētu pilnībā dzēst vai koriģēt 
2020. gadam noteikto emisijas maksimālo 
piekļaujamo apjomu; lai kompensētu 
darbības rezultātā radušos tirgus darbības 
traucējumus, vajadzētu papildus 
nodrošināt, ka oglekļa emisiju pārvirzes 
nozaru saraksts netiks saīsināts.

Or. de

Grozījums Nr. 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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) Skaidrības labad, 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
4. punktam būtu jāpievieno atsauce uz tās 
9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Holger Krahmer
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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 būtu jāprecizē, ka 
ārkārtas apstākļos Komisija nevar koriģēt 
izsoļu laika grafiku saskaņā ar Direktīvas 
2003/87/EK 10. panta 4. punktu, lai 
nodrošinātu pareizu tirgus darbību.

Or. de

Pamatojums

Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma tika izveidota, lai palīdzētu rentablā veidā 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu. Pašreizējais izsoļu laika grafiks nodrošina 
paredzamību, iespēju plānot un ļaus līdz 2020. gadam sasniegt CO2 samazināšanas mērķus. 
Jebkādas laika grafika korekcijas lielā mērā traucētu tirgus pareizu darbību un līdz ar to būtu 
pretrunā uz tirgu pamatotas emisijas kvotu tirdzniecības noteikumiem.

Grozījums Nr. 14
Konrad Szymański

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 būtu jāprecizē, ka 
ārkārtas apstākļos Komisija var koriģēt 
izsoļu laika grafiku saskaņā ar Direktīvas 
2003/87/EK 10. panta 4. punktu, lai 
nodrošinātu pareizu tirgus darbību un 
novērstu pārmērīgas cenu svārstības.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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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 būtu jāprecizē, ka 
ārkārtas apstākļos Komisija var koriģēt 
izsoļu laika grafiku saskaņā ar Direktīvas 
2003/87/EK 10. panta 4. punktu, lai 
nodrošinātu pareizu tirgus darbību, ja šādu 
iejaukšanos var pamatot ar ietekmes 
novērtējumu, kas norāda, ka Savienībai 
varētu neizdoties 2020. gadā Kopienas 
sistēmā panākt emisiju samazinājumu par 
21 % salīdzinājumā ar 2005. gadā 
reģistrēto līmeni, un ka šī iejaukšanās 
būtiski neietekmē oglekļa pārvirzi. 
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

Pamatojums

Lai atjaunotu ETS kā uz tirgu pamatotas sistēmas uzticamību, ir skaidri jānosaka, ka 
“atlikšana” var būt tikai vienreizējs pasākums, ko veic izņēmuma gadījumā.

Grozījums Nr. 16
Judith A. Merkies

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Komisijai, ņemot vērā pieņēmumus 
un apstākļus, kas šajā ziņā pastāv 
dalībvalstu līmenī, līdz 2013. gada 
31. aprīlim vajadzētu iesniegt izmaksu 
ziņā lietderīgu politisku priekšlikumu, kā 
panākt samazinājumus, kas zema oglekļa 
dioksīda emisiju līmeņa ekonomikas 
ceļvedī 2050. gadam paredzēti 
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laikposmam līdz 2030. gadam, tostarp 
politikas iespējas, ar kurām maina ES 
ETS lineārā samazinājuma pieeju līdz 
2030. gadam un ņem vērā 2030. gada 
atjaunojamās enerģijas mērķi. 

Or. en

Pamatojums

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Grozījums Nr. 17
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ņemot vērā vajadzību saglabāt ES 
ETS efektivitāti un ieguldījumu stimulus, 
papildus šim lēmumam ir nekavējoties 
jāpieņem strukturāli sistēmas reformas 
pasākumi, lai pastāvīgi izņemtu 
1,4 miljardus kvotu no izsolēm, kas 
paredzētas 2015., 2016. un 2017. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ja Komisija nolemj uz laiku ieturēt 
noteiktu kvotu daudzumu, tai būtu 
jānodrošina, ka šīs kvotas atkārtoti tiks 
laistas tirgū lineārā veidā, sākot no 
nākamā gada, pēc datuma, kad notikusi
attiecīgā tirgus intervence.

Or. en

Pamatojums

“Teorētiskā" iecere ieturēt noteiktu kvotu skaitu pirmajos trijos gados un tās atkārtoti laist 
tirgū pēdējos divos gados būtu pretrunā ar 9. panta noteikumiem. Tāpēc būtu vismaz 
jāprecizē, ka pēc intervences turpinās lineāra samazināšana.

Grozījums Nr. 19
Holger Krahmer

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Noteiktie emisiju samazināšanas 
mērķi 2020. gadam tiks sasniegti par 
jebkuru cenu (pat par 0 euro par 
sertifikātu), jo ES ETS kopējā 
ierobežojuma kvotu daudzums ir 
ierobežots.

Or. en

Pamatojums

Emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēma nodrošina, ka attiecīgie emisiju 
samazināšanas mērķi tiek sasniegti rentablā veidā. Emisiju samazināšanu nodrošina 
ierobežošana, nevis cena.

Grozījums Nr. 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Papildus šim lēmumam Komisija 
nākamajā ES ETS pārskatīšanā ietvers 
priekšlikumus par dinamiskākas pieejas 
īstenošanu attiecībā uz kvotu sadali. Šīs 
pieejas pamatā vajadzētu būt faktiskiem 
ražošanas faktoriem, nevis vēsturiskiem 
atsauces periodiem, kuru dēļ, kā pierādīts, 
ES ETS nespēj pienācīgi pielāgoties 
ekonomikas augšupejai un lejupslīdei. 
Sadales sistēmai vajadzētu atļaut ex-post 
korekcijas, lai izvairītos no vajadzības pēc 
Komisijas turpmākas iejaukšanās, 
piemēram, mazināt pārmērīgu kvotu 
sadali, kā arī no nepamatota kvotu 
trūkuma, vienlaikus nodrošinot 
nepieciešamos absolūtos samazinājumus 
visa perioda laikā.

Or. en

Pamatojums

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Grozījums Nr. 21
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai nodrošinātu atbilstību izmaksu 
ziņā efektīvai virzībai uz Eiropadomes 
mērķi, proti, līdz 2050. gadam panākt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu 80–95 % apmērā, ir 
nepieciešams koriģēt lineāro koeficientu 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ņemot vērā vajadzību saglabāt ES 
ETS stimulus un to efektivizēt, kā arī 
atjaunot to mērķa līmeni, kas tika 
paredzēts, pieņemot klimata tiesību aktu 
kopumu, pastāvīgi jāizņem 1,4 miljardi 
kvotu no 2015., 2016. un 2017. gadam 
paredzētajām izsolēm.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
-1 pants (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
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Direktīvas 2003/87/EK 9. pantā pēc otrās 
daļas iekļauj šādu daļu:
„No 2014. gada lineārā samazinājuma 
koeficients ir 2,5 %.”

Or. en

Grozījums Nr. 24
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
-1.a pants (jauns)
2003/87/EK
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Article -1a
Direktīvas 2003/87/EK 10. pantā iekļauj 
šādu punktu:
„2.a Vienreizēji atkāpjoties no 1. punkta, 
no to kvotu apjoma, ko paredzēts izsolīt 
2015., 2016. un 2017. gadam saskaņā ar 
2. punkta b) apakšpunktu, pastāvīgi izņem 
1,4 miljardus kvotu.”

Or. en

Grozījums Nr. 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punkta 
pirmajai daļai pievieno šādu teikumu:

Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punkta 
pirmajai daļai pievieno šādus teikumus:

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja ietekmes novērtējumā norādīts, ka 
Savienība nespēs 2020. gadā panākt 
emisiju samazinājumu Kopienas sistēmā, 
kā prasīts šajā direktīvā, un ka ietekme uz 
iekārtām, kas pakļautas būtiskam oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam, ir ierobežota,
Komisija pēc vajadzības var koriģēt laika 
grafiku 13. panta 1. punktā minētajam 
periodam, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, par ne vairāk kā 900 miljoniem 
kvotu. Ja Komisija ierosina ieturēt 
noteiktu kvotu skaitu, ir jānodrošina šo 
kvotu atkārtota laišana tirgū lineārā 
veidā. Komisija veic tikai vienu šādu 
korekciju.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Regula ir saskaņā ar citiem šīs direktīvas 
noteikumiem, proti, 9. panta 
noteikumiem.

Or. en
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Pamatojums

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Grozījums Nr. 28
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija ārkārtas apstākļos var ierosināt 
koriģēt laika grafiku 13. panta 1. punktā 
minētajam periodam, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību. Komisija ierosina 
ne vairāk kā vienu šādu korekciju un tikai 
pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām.
Lai nodrošinātu izsoļu paredzamību, jo 
īpaši attiecībā uz aplēsēm par izsolāmo 
kvotu apjomu saskaņā ar šo punktu, ir 
stingri aizliegtas jebkādas izmaiņas, 
tostarp izsolāmā kvotu apjoma vai tā daļas 
samazināšana.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma noteiktību un izsoļu paredzamību, kā arī ieguldītāju 
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uzticēšanos uz tirgu pamatotai ES ETS darbībai, jo īpaši izsolīšanai pieejamajiem kvotu 
apjomiem, būtu stingri jāaizliedz jebkādas izmaiņas izsolāmajā kvotu apjomā vai tā daļā. 
Visiem pasākumiem attiecībā uz laika grafiku ir pēc būtības jābūt “tehniskiem”.

Grozījums Nr. 29
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija ārkārtas apstākļos var koriģēt
laika grafiku 13. panta 1. punktā 
minētajam periodam, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību. Komisija veic tikai 
vienu korekciju, pirms tiek paredzēti 
strukturāli pasākumi tirgus 
nelīdzsvarotības novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija ārkārtas apstākļos var ierosināt 
koriģēt laika grafiku 13. panta 1. punktā 
minētajam periodam, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību. Komisija ierosina 
ne vairāk kā vienu šādu korekciju un tikai 
pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām.
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

"Attiecīgos gadījumos pieņem lēmumus 
saskaņā ar LESD 192. panta 2. punktu 
par katra perioda laika grafika koriģēšanu, 
lai nodrošinātu pareizu tirgus darbību."

Or. pl

(Skatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 2. punktu).

Pamatojums

Vides politika ir jāīsteno gan ES, gan dalībvalstu līmenī — tātad tā ir joma, kurā kompetence 
ir dalīta. Tāpēc Komisija nevar dalībvalstīm noteikt nedz enerģijas avotu izvēli, nedz 
energoapgādes struktūru.

Grozījums Nr. 32
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

"Komisija pēc vajadzības iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
koriģēt katra perioda laika grafiku, lai 
nodrošinātu pareizu tirgus darbību."

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Holger Krahmer
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Lēmuma priekšlikums
1. pants
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

"Komisija atturas no katra perioda laika
grafika koriģēšanas, lai nodrošinātu 
pareizu tirgus darbību."

Or. de

Pamatojums

Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma tika izveidota, lai palīdzētu rentablā veidā 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu. Pašreizējais izsoļu laika grafiks ļaus 
2020. gadā sasniegt CO2 samazināšanas mērķus, nodrošinot paredzamību un iespēju plānot. 
Jebkādas korekcijas laika grafikā traucētu tirgus pareizu darbību un tādējādi būtu pretrunā 
uz tirgu pamatotas emisijas kvotu tirdzniecības noteikumiem.

Grozījums Nr. 34
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK 
10. pants – 4. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādas daļas:
„Līdztekus jebkurai korekcijai ir jāveic 
ietekmes novērtējums dalībvalstu līmenī 
par iepriekš minētās korekcijas ietekmi uz 
dalībvalstu ieņēmumiem, kas gūti izsolēs.
Ja pirmajā daļā minētās korekcijas dēļ 
samazinās kādas dalībvalsts ieņēmumi, 
kas gūti izsolēs 2013. gadā un katrā 
nākamajā gadā līdz 2020. gadam, 
Komisija ierosina kompensācijas 
pasākumus, ar kuriem samazina negatīvo 
ietekmi uz dalībvalstu ieņēmumiem.”

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar ETS direktīvas 10. panta 3. punktu 50 % no ieņēmumiem, kas gūti, izsolot kvotas, 
būtu jāizmanto tādu darbību finansēšanai, kas paredzētas, lai mazinātu klimata pārmaiņas un 
tām pielāgotos jaunattīstības valstīs. Lai dalībvalstis varētu pildīt savas apņemšanās un 
tādējādi attaisnot starptautiskās cerības attiecībā uz ES klimata palīdzību, nekādām izsoļu 
laika grafika izmaiņām nevajadzētu nevienā dalībvalstī mazināt ieņēmumus, kas gūti izsolēs.

Grozījums Nr. 35
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK 
10. pants – 4. punkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Korekcijām jāattiecas tikai uz 
dalībvalstīm, kas enerģētikas nozarē 
piemēro pilnīgas izsoles, un nekādā veidā 
nevajadzētu ietekmēt to dalībvalstu 
izsolāmo kvotu apjomu, kuras izvēlas 
izmantot pagaidu bezmaksas kvotu 
piešķīrumu elektroenerģijas ražošanas 
modernizācijai saskaņā ar 10.c pantu.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis var izvēlēties izmantot pagaidu bezmaksas kvotu piešķīrumu elektroenerģijas 
ražošanas modernizācijai saskaņā ar ES ETS direktīvas 10.c pantu. Piešķirtās pagaidu 
bezmaksas kvotas atskaita no kvotu apjoma, ko attiecīgā dalībvalsts citādi būtu varējusi 
izsolīt saskaņā ar 10. panta 2. punktu. Ja izsolīto kvotu apjomi tiek ierobežoti, šīm 
dalībvalstīm būtu mazāks kvotu skaits, kā rezultātā atlikušo izsoles tiesību apjoms varētu būt 
nepietiekams.

Grozījums Nr. 36
Konrad Szymański
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Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK 
10. pants – 4. punkts – 1.d daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Neviena korekcija, kuras dēļ tiek 
ierobežots kvotu apjoms, ko paredzēts 
izsolīt 2013. gadā vai jebkurā nākamajā 
gadā līdz 2020. gadam, neattiecas uz 
dalībvalstīm, kas minētas II.b pielikumā.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kuras 2005. gadā bija samazinājušas siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu par 
vismaz 20 % salīdzinājumā ar Kioto protokolā paredzēto atsauces gadu, sadalīja papildu 2 % 
no kopējā izsolāmā kvotu apjoma, lai kompensētu izmaksas, kas tām radušās saistībā ar 
emisiju vērienīgo samazināšanu iepriekšējos gados. Lai samazinātu izsoles laika grafika 
izmaiņu ietekmi, II.b pielikumā minētās dalībvalstis ir jāatbrīvo no līdzdalības jebkurā 
mehānismā, kas ierobežo turpmāko izsolāmo kvotu apjomu.

Grozījums Nr. 37
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK 
10. pants – 4. punkts – 1.e daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Neviena korekcija, kuras dēļ tiek 
ierobežots kvotu apjoms, ko paredzēts
izsolīt 2013. gadā vai jebkurā nākamajā 
gadā līdz 2020. gadam, neattiecas uz 
dalībvalstīm, kas minētas II.a pielikumā.”

Or. en
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Pamatojums

Kopienas solidaritātes un izaugsmes labad dažām dalībvalstīm sadalīja papildu 10 % no 
kvotu kopējā apjoma. Sagaidāms, ka visām šīm dalībvalstīm būs lielākas īstenošanas 
izmaksas attiecībā uz klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu. Lai samazinātu ietekmi, ko 
varētu radīt iespējamas izmaiņas izsoļu laika grafikā, II.a pielikumā minētās dalībvalstis ir 
jāatbrīvo no līdzdalības jebkurā mehānismā, kas ierobežo turpmāko izsolāmo kvotu apjomu.

Grozījums Nr. 38
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK 
10. pants – 4. punkts – 1.f daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Lai nodrošinātu izsoļu paredzamību, jo 
īpaši attiecībā uz aplēsēm par izsolāmo 
kvotu apjomu saskaņā ar šo punktu, 
jebkurām izmaiņām, tostarp izsolāmā 
kvotu apjoma vai tā daļas samazināšanai, 
ir vajadzīga dalībvalstu vienprātība.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropadomes 2008. gada decembra sanāksmes secinājumiem dalībvalstis saskaņā 
ar to attiecīgām konstitucionālām un budžeta prasībām noteiks to, kā izmantos ieņēmumus, 
kas gūti, izsolot kvotas ES emisiju tirdzniecības sistēmā. Tāpēc visas izsoļu laika grafika 
izmaiņas, kas ietekmē dalībvalstu izsolēs gūtos ieņēmumus, būtu jāpieņem visām dalībvalstīm 
vienprātīgi.

Grozījums Nr. 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
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Direktīva 2003/87/EK 
10. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Lai nodrošinātu izsoļu paredzamību, jo 
īpaši attiecībā uz aplēsēm par izsolāmo 
kvotu apjomu saskaņā ar šo punktu, 
jebkurām izmaiņām, tostarp izsolāmā 
kvotu apjoma vai tā daļas samazināšanai, 
ir vajadzīga dalībvalstu vienprātība.”

Or. en

Grozījums Nr. 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK 
10. pants – 4. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Līdztekus jebkurai korekcijai ir jāveic 
ietekmes novērtējums dalībvalstu līmenī 
par iepriekš minētās korekcijas ietekmi uz 
dalībvalstu ieņēmumiem, kas gūti izsolēs. 
Komisija ierosina kompensācijas 
pasākumus, ar kuriem samazina negatīvo 
ietekmi uz dalībvalstu ieņēmumiem.”

Or. en

Pamatojums

According to Article 10(3) of the ETS Directive, part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid, any 
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modification of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.

Grozījums Nr. 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK 
10. pants – 4. punkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Neviena korekcija, kuras dēļ tiek 
ierobežots kvotu apjoms, ko paredzēts 
izsolīt 2013. gadā vai jebkurā nākamajā 
gadā līdz 2020. gadam, neattiecas uz 
dalībvalstīm, kas minētas II.a pielikumā.”

Or. en

Pamatojums

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIa of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards the Climate 
and Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable, Member States set out in Annex IIa should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Grozījums Nr. 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK 
10. pants – 4. punkts – 1.d daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Direktīvas 10. panta 4. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Neviena korekcija, kuras dēļ tiek 
ierobežots kvotu apjoms, ko paredzēts 
izsolīt 2013. gadā vai jebkurā nākamajā 
gadā līdz 2020. gadam, neattiecas uz 
dalībvalstīm, kas minētas II.b pielikumā.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kuras 2005. gadā bija samazinājušas siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu par 
vismaz 20 % salīdzinājumā ar Kioto protokolā paredzēto atsauces gadu, sadalīja papildu 2 % 
no kopējā izsolāmā kvotu apjoma. Izsolāmo kvotu papildu daļa bija paredzēta, lai kompensētu 
izmaksas, kas šīm dalībvalstīm radušās saistībā ar emisiju vērienīgo samazināšanu 
iepriekšējos gados. Lai samazinātu ietekmi, ko varētu radīt iespējamas izmaiņas izsoļu laika 
grafikā, II.a pielikumā minētās dalībvalstis ir jāatbrīvo no līdzdalības jebkurā mehānismā, 
kas ierobežo turpmāko izsolāmo kvotu apjomu.

Grozījums Nr. 43
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
29.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Direktīvas 29.a panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
"1. Ja ilgāk par sešiem secīgiem 
mēnešiem kvotu cena Eiropas oglekļa 
tirgū ir vairāk nekā trīs reizes augstāka 
vai zemāka par vidējo kvotu cenu divos 
iepriekšējos gados, Komisija 
nekavējoties sasauc saskaņā ar Lēmuma 
Nr. 280/2004/EK 9. pantu izveidotās 
komitejas sanāksmi.”
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Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai apsvērtu grozījumu izdarīšanu Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punktā, ir 
jāizdara cits grozījums direktīvas 29.a pantā, kas nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību. 
Pašreizējā redakcijā 29.a pants paredz iespēju reaģēt gadījumā, ja cenu svārstības ir 
pārmērīgas, taču šis pasākums faktiski atsaucas tikai uz situāciju, kad kvotu cena ir pārāk 
augsta. Izdarot ierosinātos grozījumus, tikai viens juridiskais instruments ļautu reaģēt ik reizi, 
kad ir vajadzīga regulējoša darbība.

Grozījums Nr. 44
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
1.b pants (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
29.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Direktīvas 29.a panta 2. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
„a) pasākumu, ar kuru dalībvalstīm ļauj 
izsolē piedāvāt daļu no kvotu daudzuma 
vai atlikt tās izsolīšanu;”

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai apsvērtu grozījumu izdarīšanu Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punktā, ir 
jāizdara cits grozījums direktīvas 29.a pantā, kas nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību. 
Pašreizējā redakcijā 29.a pants paredz iespēju reaģēt gadījumā, ja cenu svārstības ir 
pārmērīgas, taču šis pasākums faktiski atsaucas tikai uz situāciju, kad kvotu cena ir pārāk 
augsta. Izdarot ierosinātos grozījumus, tikai viens juridiskais instruments ļautu reaģēt ik reizi, 
kad ir vajadzīga regulējoša darbība.

Grozījums Nr. 45
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
1.c pants (jauns)
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Direktīva 2003/87/EK
29.a pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c pants
Regulas 29.a panta 2. punktam pievieno 
šādu apakšpunktu:
„ba) pasākumu, ar kuru dalībvalstīm ļauj 
atteikties izsolīt daļu no izsolāmā kvotu 
daudzuma;”

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai apsvērtu grozījumu izdarīšanu Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punktā, ir 
jāizdara cits grozījums direktīvas 29.a pantā, kas nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību. 
Pašreizējā redakcijā 29.a pants paredz iespēju reaģēt gadījumā, ja cenu svārstības ir 
pārmērīgas, taču šis pasākums faktiski atsaucas tikai uz situāciju, kad kvotu cena ir pārāk 
augsta. Izdarot ierosinātos grozījumus, tikai viens juridiskais instruments ļautu reaģēt ik reizi, 
kad ir vajadzīga regulējoša darbība.


