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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, novēršot oglekļa emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus;

2. ierosina ieviest CBAM kā ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) 
paplašinājumu, kas noteiktu importētājiem prasību iegādāties kvotas atbilstoši to 
produktos iekļauto oglekļa emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam būtu jānodrošina 
viena oglekļa cena gan vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

3. mudina ierosināto CBAM piemērot visam importam, lai nepieļautu iekšējā tirgus 
izkropļojumus;

4. iesaka ieviest modeli importa preču oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā iekļautajiem 
pamatmateriāliem (kā izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
priekšlikumā); atgādina, ka šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā pamatmateriāla 
vērtību, uz ko attiecas ES ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa intensitātes vērtību, 
un to ideālā gadījumā būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, ka būtu jāļauj 
importētājiem ar augstāku oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu produktu specifisko 
oglekļa emisiju intensitāti;

5. prasa, lai CBAM īstenošanas rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda pakāpeniski tiktu 
pārtraukta bezmaksas kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms nodrošina, ka ES ražotājiem 
un importētājiem ES tirgū tiks piemērotas vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, lai 
saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas stimulus, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES eksportam;

6. uzsver, ka trešo valstu importētājiem nevajadzētu par to produktos iekļauto oglekļa 
saturu maksāt divreiz;

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut ES budžetā;

8. uzskata, ka minētais priekšlikums ir saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
noteikumiem, jo tas nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz objektīviem kritērijiem un tam 
ir skaidrs vides mērķis.


