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ĪSS PAMATOJUMS

A. Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 

Viena no politikas nostādnēm, kuras izstrādi uzstājīgi un neatlaidīgi atbalsta Eiropas iestādes, 
ir tieši vides aizsardzības politika un politika cīņai pret klimata pārmaiņām gan vietējā, gan 
starptautiskā līmenī, ko apliecina daudzie pieņemtie juridiskie un ekonomikas instrumenti, kā 
arī augstākajā normatīvajā līmenī — LES 3. panta 2. punkts un veselas LESD sadaļas 
nosaukums.

ES 2009. gadā pieņēma „klimata un enerģētikas” paketi, lai praksē īstenotu mērķus, kurus 
ES valstu vadītāji bija izvirzījuši 2007. gadā, proti, līdz 2020. gadam panākt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas apjoma samazinājumu par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, 
atjaunojamās enerģijas tirgus daļas pieaugumu ES līdz 20 % un energoefektivitātes 
palielinājumu par 20 %.

Direktīva 2003/87 (un tās vēlākie grozījumi) ir galvenais tiesību akts, kurā noteikta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma. Stājoties spēkā šai direktīvai, savu 
pamatu zaudēja politika, kas paredzēja nodokļu pasākumus, un par piemērotāku risinājumu 
tika atzīta īpaša tirgus izveide, kurā ar emisijas kvotām tirgojas nevis valstis, bet gan 
uzņēmumi, kas emitē siltumnīcefekta gāzes, tomēr pilnībā nodokļu politika nav izslēgta. 

Šajā tirgū var ierobežot pieļaujamo globālo emisiju daudzumu, ierobežojot emisijas kvotu 
daudzumu. „Kvotu” piešķiršana ir veids, kā iespējams īstenot principu „piesārņotājs maksā”. 
Piesārņojuma novēršanas izmaksas sedz tas, kurš to ir radījis, nevis kopiena, jo izmaksas 
saistībā ar reālā emisijas apjoma koriģēšanu atbilstoši iegādātajam emisijas kvotu daudzumam 
sedz šie paši uzņēmumi neatkarīgi no tā, vai tie šim nolūkam pērk kvotas tirgū, vai iegulda 
līdzekļus tehnoloģijās, kas rada mazāku piesārņojumu, vai samazina ražošanas apjomu. 

Īstenojot šos mehānismus, ir acīmredzams, ka saimniecisko labumu, kas tiek gūts no emisijas 
kvotu apmaiņas, nesaņem sabiedrība kopumā (valsts, kas gūst labumu nodokļu politikas 
īstenošanas gadījumā), bet gan citi privātie uzņēmēji, kuri darbojas efektīvāk un iegūst vai 
maksā tirgus darbības rezultātā.

B. Reālā situācija un risinājumi 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, jābūt noteiktam līdzsvaram starp emisijas kvotu 
pieprasījumu un piedāvājumu, lai sistēma darbotos pareizi. Viens no centrālajiem elementiem 
ir atbilstošas oglekļa dioksīda cenas uzturēšana, lai panāktu emisiju apjoma samazinājumu, 
ieguldot efektīvākās tehnoloģijās, kas ir svarīgs virzītājspēks pārejai uz zemu oglekļa emisiju 
ekonomiku. Tāpēc šis mehānisms ir būtisks arī ES rūpniecības un enerģētikas politikai.

Smagā ekonomikas krīzes situācija, kurā atrodamies, un cenu kritums ir iemesls tam, ka tirgū 
ir emisijas kvotu pārpalikums un starptautiskie kredīti pārsniedz emisiju apjomu. Komisija 
lēš, ka 2012. gada sākumā šis pārpalikums bija 955 miljoni kvotu. Šī situācija kļūs vēl 
nopietnāka, ja ņem vērā paredzamo pārpalikumu uz 2013. gadu tādu sezonālo elementu dēļ, 
kas tieši saistīti ar pāreju uz šīs sistēmas trešo fāzi no 2012. gada 1. janvāra un kas nozīmē, ka 
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šajā sezonā ievērojami pieaugs piedāvātais emisijas kvotu un starptautisko kredītu daudzums.

Grozot minēto direktīvu, Eiropas Komisijas mērķis ir precizēt savu ieviešanas pilnvaru jomu 
un apmēru attiecībā uz emisijas kvotu izsolīšanu. Grozījumu priekšlikuma nolūks ir 
izņēmuma kārtā mainīt izsoļu grafiku, lai mēģinātu ieviest korekcijas emisijas kvotu tirgū. Šie 
grozījumi ir saskaņā ar strukturālajām reformām, kas nākotnē būs nepieciešamas, lai risinātu 
problēmas saistībā ar emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS). 

Tā kā runa ir par tirgu, principā parasti pienācīga tirgus darbība jānodrošina, piemērojot tā 
darbības noteikumus. Tomēr nav iespējams izvairīties no radikālas valsts varas iestāžu 
intervences, jo gan valsts vara, gan tirgus ir savstarpēji saistīti. Jānorāda, ka īpaša tirgus 
izveide un tā darbības sākšana ir mākslīgs pasākums, ko īsteno valstu varas iestādes, kuras arī 
uzrauga tirgu un iejaucas tā darbībā. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu pārredzamību un 
pastāvīgu pārdali. Tā nav tikai emisijas kvotu tirgus īpatnība, bet gan ir pastāvīgi vērojama arī 
citos vērtspapīru tirgos. 

Tomēr, tā kā ir atmesta nodokļu piemērošana un priekšroka ir dota kvotu tirdzniecībai, ir 
svarīgi, lai šī valstu varas iestāžu intervence būtu ierobežota un notiktu tikai stingri noteiktos 
termiņos un apstākļos. Attiecībā uz direktīvas grozīšanu Komisijai nedrīkst būt neierobežotas 
pilnvaras būtiski grozīt noteikumus par tirgiem piemītošo brīvību, jo tādā gadījumā tā 
iznīcinātu sistēmas darbības pamatus un pārvērstu šo sistēmu par ko pilnīgi citu, un tad būtu 
nepieciešamas citas procedūras un visaptveroša reforma.

Priekšlikums ir saskaņā ar tādu Komisijas apņemšanos pārskatīt trešās fāzes izsoļu grafiku, ko 
tā izteica nesenās vienošanās par Energoefektivitātes direktīvu laikā un ko sarunu laikā skaidri 
bija lūdzis Parlaments.

Nobeigumā atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu.

******

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja lūdz atbildīgajai Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai ierosināt Eiropas Parlamentam apstiprināt tās 
nostāju pirmajā lasījumā, pieņemot Komisijas priekšlikumu.


