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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) mērķim vajadzētu 
būt klimata pārmaiņu novēršanai un atbalsta sniegšanai ES klimata mērķiem, novēršot 
oglekļa pārvirzi un sniedzot stimulus investīcijām zaļās un energoefektīvās tehnoloģijās 
ES un pasaules līmenī, lai tādā veidā palīdzētu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
pasaulē; uzskata, ka galīgajam mērķim vajadzētu būt virzībai uz iedarbīgas globālās 
klimata politikas izstrādi;

2. uzskata, ka nesen pieņemtais Eiropas zaļā kursa mērķis līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, mērķis līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
vismaz par 60 %, par ko vienojās Parlaments, kā arī Savienības starptautiskās saistības 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu prasīs ievērojamus ES līmeņa dekarbonizācijas centienus 
un tā rezultātā palielināsies oglekļa cena, ko maksā vietējie ražotāji saskaņā ar ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS) un kas, iespējams, krietni pārsniegs 
pašreizējo cenu; tādēļ uzskata — ja cena par oglekļa emisijām nebūs noteikta pasaules 
līmenī, oglekļa emisiju pārvirzes risks varētu palielināties; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
Padomes un Komisijas apņemšanos īstenot ar PTO saderīgu oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu, kas nodrošinātu, ka importa cena atspoguļo preces oglekļa saturu, un 
veicinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus vietējiem un ārvalstu ražotājiem, tādējādi 
nodrošinot, ka ražošanas pārvietošana un importa pieaugums no valstīm, kurās ir mazāk 
vērienīga klimata politika, neapdraud ES klimata mērķus, kas savukārt palīdzētu 
nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos;

3. norāda, ka Komisija pašlaik izvērtē visas dažādās iespējas, kā ieviest oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu, sākot ar nodokļu instrumentiem un beidzot ar 
mehānismiem, kas balstās uz ES ETS; uzsver, ka akcīzes nodeva (vai nodoklis) par 
oglekļa saturu visos gan iekšzemes, gan importētajos patēriņa produktos pilnībā 
nenovērstu oglekļa emisiju pārvirzes risku, būtu tehniski grūts uzdevums, ņemot vērā 
oglekļa izsekošanas sarežģītību globālajās vērtības ķēdēs, un varētu radīt ievērojamu 
slogu patērētājiem; uzskata — lai novērstu oglekļa emisiju pārvirzes risku, vienlaikus 
ievērojot PTO noteikumus, CBAM maksa par oglekļa saturu importa precēs ir jāiekasē 
tādā veidā, kas atspoguļo oglekļa izmaksas, kuras maksā ES ražotāji; šajā sakarībā 
uzskata, ka mehānismam būtu jānodrošina vienota oglekļa cena gan vietējiem 
ražotājiem, gan importētājiem, lai ievērotu PTO produktu nediskriminācijas principu; 
uzskata, ka risinājums, kas vislabāk atspoguļo oglekļa izmaksas, kuras maksā ES 
ražotāji, un nodrošina automātisku cenu pielāgošanu un atbilstību produktu 
nediskriminācijas principam, ir uz ES ETS balstīts mehānisms; tādēļ mudina Komisiju 
ieviest sistēmu, kurā importētājiem būtu jāpērk kvotas atbilstoši to produktos iekļauto 
oglekļa emisiju apjomam; uzskata, ka to varētu panākt, izveidojot īpašu kvotu kopfondu 
importa precēm, kas piesaistīts ar ETS cenām (uz pieņēmumu balstīta ETS), vai 
iekļaujot importētājus pašreizējā ES ETS kvotu kopfondā; norāda, ka pēdējais minētais 
varētu būt saistīts ar papildu tehniskām problēmām tādās jomās kā cenu stabilitātes 
nodrošināšana (ko, iespējams, varētu atrisināt, palielinot pašreizējo maksimālo 
robežvērtību līdz pienācīgam līmenim un izmantojot tirgus stabilitātes rezervi) un 
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aizsardzības pasākumu ieviešana iespējamas iejaukšanās tirgū riska novēršanai; atzīst, 
ka fiksētais ievedmuitas nodoklis vai importa nodoklis varētu būt vienkāršs instruments 
tam, lai sniegtu spēcīgu un stabilu vides cenu signālu attiecībā uz importēto oglekli; 
tomēr uzskata, ka šāds nodoklis, ņemot vērā tā fiksēto apmēru, būtu mazāk elastīgs 
instruments ES ETS cenu izmaiņu atspoguļošanai; uzsver, ka praksē mainīgais 
nodoklis, kas automātiski atspoguļo ES ETS cenu, būtu līdzvērtīgs uz pieņēmumu 
balstītai ETS; atzīst — ja CBAM būs fiskāla rakstura, pastāv iespēja, ka tiks ieviests uz 
LESD 192. panta 2. punktu balstīts mehānisms; uzstāj, ka CBAM galvenais mērķis ir 
vides aizsardzība un tādēļ vides kritērijiem vajadzētu būt galvenajai lomai instrumenta 
izvēlē; uzsver, ka saskaņā ar šo mērķi izvēlētajam instrumentam ir jānodrošina 
paredzama un pietiekami augsta oglekļa cena, kas stimulē investīcijas dekarbonizācijā, 
lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus;

4. uzskata, ka ideālā gadījumā CBAM būtu jāpiemēro visām importa precēm (no 
izejvielām līdz starpproduktiem vai galaproduktiem), kuru saturā sastopami ES ETS 
iekļautie izejmateriāli, lai izvairītos no tirgus izkropļojumiem attiecībā uz produktiem 
iekšējā tirgū un visā vērtības ķēdē; atzīst, ka būs tehniski grūti jau līdz 2023. gadam 
aptvert visus pamatmateriālus, uz kuriem attiecas ES ETS, un izrāda sapratni par to, ka 
sākotnējā posmā par prioritārām varētu noteikt nozares, kurās pastāv vislielākais oglekļa 
emisiju pārvirzes risks; tomēr brīdina Komisiju par iespējamo kaitējumu ES rūpniecībai 
gadījumā, ja netiks aptvertas visas ES ETS nozares, un aicina Komisiju ierosināt pēc 
iespējas plašāku sektorālo tvērumu; mudina Komisiju gadījumā, ja tā īstenos 
pakāpenisku pieeju, tajā iekļaut saistošu grafiku CBAM darbības jomas paplašināšanai;

5. uzskata, ka ideālā gadījumā CBAM būtu pēc iespējas precīzi jāmēra importa preču 
oglekļa saturs, kas ietilpst tā darbības jomā; tomēr iesaka ieviest praktiski izmantojamu 
modeli objektīvai ikvienas importa preces oglekļa satura mērīšanai, pamatojoties uz tās 
sastāvā iekļauto pamatmateriālu (kā izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas priekšlikumā); atgādina, ka, veicot šādu tuvināšanu, ikviens ES ETS 
iekļautais pamatmateriāls tiktu izvērtēts un iegūtais rezultāts reizināts ar tā oglekļa 
dioksīda emisiju intensitātes vērtību; tomēr uzsver, ka būtu jānodrošina iespēja 
importētājiem saskaņā ar ES standartiem ES ETS mērīšanai, ziņošanai un verifikācijai 
(MZV) pierādīt, ka viņu produkta oglekļa saturs ir zemāks par minētajām vērtībām, un 
jāļauj attiecīgi koriģēt maksājamo cenu, lai visā pasaulē veicinātu inovācijas un 
investīcijas ilgtspējīgās tehnoloģijās; uzskata, ka šādā veidā nevajadzētu uzlikt 
nesamērīgu slogu MVU; uzsver, ka mehānisma īstenošanas pamatā vajadzētu būt ES 
standartu kopumam, kas novērsīs tā apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, un tā 
pārvaldīšanai būs vajadzīga spēcīga neatkarīga infrastruktūra;

6. ierosina, lai CBAM īstenošanas rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda pakāpeniski tiktu 
pārtraukta bezmaksas kvotu piešķiršana līdz to pilnīgai izbeigšanai, jo šim mehānismam 
būtu jānodrošina, ka ES ražotājiem un importētājiem ES tirgū ir jāsedz vienādas oglekļa 
izmaksas; uzsver, ka ir pakāpeniski jāatsakās no bezmaksas kvotām pārejas periodā 
saskaņā ar paredzamu grafiku; uzskata, ka pārejas periodam būtu jānodrošina regulatīvā 
noteiktība resursietilpīgām un energoietilpīgām nozarēm; uzsver, ka nevajadzētu pieļaut 
divkāršu aizsardzību un ka šim mehānismam ir jābūt saderīgam ar PTO; uzskata, ka šajā 
nolūkā CBAM būtu jāatskaita bezmaksas kvotu vērtība no summas, kas jāmaksā 
importētājiem, lai CBAM un bezmaksas kvotas varētu līdzāspastāvēt, neveidojot dubultu 
kompensāciju un vienlaikus saglabājot atbilstību PTO noteikumiem; norāda, ka šāda 



AD\1220158LV.docx 5/6 PE657.390v02-00

LV

pakāpeniskā izbeigšana būtu jāpapildina ar tādu eksporta atbalsta pasākumu ieviešanu, 
kas joprojām atbilstu PTO noteikumiem un ES mērķiem vides jomā; aicina Komisiju 
izvērtēt iespēju ieviest daļējas eksporta atlaides, pamatojoties uz pašreizējiem 
robežvērtību apsvērumiem, ko piemēro oglekļa emisiju ziņā efektīvākie ražotāji, lai 
neatlīdzinātu vairāk par pašreizējo bezmaksas kvotu līmeni un lai saglabātu spēcīgus 
dekarbonizācijas stimulus, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

7. uzsver, ka CBAM būtu jānodrošina, ka no trešo valstu importētājiem netiek divreiz 
iekasēta maksa par oglekļa saturu viņu produktos, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un 
nediskriminējošu attieksmi pret viņiem; aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt dažādo CBAM 
variantu ietekmi uz vismazāk attīstītajām valstīm;

8. prasa ieņēmumus no CBAM uzskatīt par ES ieņēmumiem;

9. uzskata, ka iepriekšminētais priekšlikums nodrošina stingru pamatu PTO noteikumu 
ievērošanai, jo tas nerada diskrimināciju ne starp ražotājiem, ne importētājiem, ne arī to 
vidū, ir balstīts uz pārredzamiem un zinātniski pamatotiem objektīviem kritērijiem un 
atbilst tā galvenajam mērķim — aizsargāt vidi un veselību; aicina Komisiju iesaistīties 
divpusējās un daudzpusējās diskusijās ar tirdzniecības partneriem, lai atvieglotu CBAM 
īstenošanu un novērstu pretreakciju; uzstāj, ka ir jāturpina Komisijas darbs pie PTO 
pasākumu vides ilgtspējas, lai starptautiskās tirdzniecības tiesības pieskaņotu Parīzes 
nolīguma mērķiem; aicina Komisiju iesaistīt Parlamentu visos CBAM izstrādes procesa 
posmos; prasa izveidot uzraudzības mehānismu un pārskatīšanas procedūru, tajā pilnībā 
iesaistot Parlamentu.
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