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PIELIKUMS
BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

+ pieņemts
- noraidīts
↓ zaudējis spēku
A atsaukts
PS (..., ..., ...) balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas)
EB (..., ..., ...) elektroniska balsošana (par, pret, atturas)
bd balsošana pa daļām
ats. atsevišķa balsošana
groz. grozījums
KG kompromisa grozījums
AD attiecīgā daļa
S svītrojošs grozījums
= identiski grozījumi
§ punkts
pants pants
apsv. apsvērums
RP rezolūcijas priekšlikums
KRP kopīgs rezolūcijas priekšlikums
1/20 zems obligātais minimums (1/20 deputātu)
1/10 vidējs obligātais minimums (1/10 deputātu)
1/5 augsts obligātais minimums (1/5 deputātu)
AIZKL aizklāta balsošana



P9_PV(2022)06-22(VOT)_LV.docx 2 PE 734.610

SATURA RĀDĪTĀJS

1. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšana ***I..........................................3
2. Sociālais klimata fonds ***I ........................................................................................21
3. Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms ***I ....................................................................21



P9_PV(2022)06-22(VOT)_LV.docx 3 PE 734.610

1. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšana ***I

Ziņojums: Peter Liese (A9-0162/2022)

Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Ierosinājums noraidīt Komisijas priekšlikumu

noraidīšana 675 ID PS - 114, 499, 12

Leģislatīvā akta projekts

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

406-415, 
417, 

419-420, 
426, 

429-433, 
437-444, 
447-450, 
457-459, 

461, 
465-466, 
468-469, 
471-485, 
489-495, 

500, 
502-505, 
510-514, 

516, 
519-520, 

530, 
534-535, 

538, 
540-542, 
544-546, 
550-554, 

558, 
564, 
569, 
571, 
574, 
576, 

601-602, 
606, 
611, 

613-614, 
616-619, 

624, 
626-628

komiteja +

bd

1 +

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

416 komiteja

2 +

bd

1 +

421 komiteja

2 +
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

422 komiteja

2 +

bd

1 +

2 +

3 +

423 komiteja

4/PS + 463, 144, 24

424 komiteja ats. +

425 komiteja ats. +

427 komiteja ats. +

428 komiteja ats. +

434 komiteja ats. +

435 komiteja ats. +

436 komiteja ats. +

bd

1 +

445 komiteja

2 -

bd

1/PS + 576, 52, 4

446 komiteja

2/PS + 484, 127, 8

bd

1 +

454 komiteja

2 +

456 komiteja PS + 450, 169, 13

bd

1 +

460 komiteja

2 +
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

462 komiteja

2/PS + 460, 139, 34

463 komiteja PS + 441, 182, 7

464 komiteja ats. +

467 komiteja ats. +

470 komiteja ats. +

486 komiteja ats. +

487 komiteja ats. +

488 komiteja ats. +

496 komiteja ats. +

bd

1 +

2 +

497 komiteja

3 +

501 komiteja ats. +

bd

1 +

506/rev komiteja

2/PS + 439, 182, 11

508 komiteja PS + 436, 176, 14

bd

1/PS + 545, 56, 30

509 komiteja

2/PS + 486, 100, 30

515 komiteja ats. +

517 komiteja ats. +

bd

1 +

518 komiteja

2 +
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

521 komiteja

2 +

bd

1 +

2/PS + 448, 172, 10

3/PS + 442, 169, 15

522 komiteja

4/PS + 331, 287, 12

bd

1 +

523 komiteja

2 +

bd

1/EB - 286, 337, 10

526 komiteja

2 -

531 komiteja PS + 438, 180, 14

bd

1 +

533 komiteja

2 +

bd

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

536 komiteja

6 +

537 komiteja ats. +

bd

1 +

543 komiteja

2/PS + 493, 130, 8
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 566, 59, 5

2/PS + 411, 194, 3

547 komiteja

3/PS + 481, 132, 9

548 komiteja ats. +

549 komiteja ats. +

555 komiteja ats. +

556 komiteja ats. +

559 komiteja PS + 415, 199, 17

bd

1 +

560 komiteja

2 +

561 komiteja PS + 499, 97, 35

562 komiteja ats. +

bd

1 +

563 komiteja

2 +

565 komiteja ats. +

bd

1 +

566 komiteja

2 +

567 komiteja ats. +

568 komiteja ats. +

570 komiteja PS + 419, 202, 11

573 komiteja ats. +

bd

1 +

575 komiteja

2/PS + 478, 145, 7
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

603 komiteja ats. +

604 komiteja ats. +

607 komiteja ats. +

608 komiteja ats. +

609 komiteja ats. +

610 komiteja ats. +

612 komiteja ats. +

615 komiteja ats. +

620 komiteja PS + 360, 264, 7

621 komiteja ats. +

622 komiteja PS + 460, 158, 13

623 komiteja PS + 444, 168, 12

1. pants – 1. daļa – 
2. punkts – 

d apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – 1. daļa – 

v punkts

659 ID -

660 ID PS - 131, 494, 51. pants – 1. daļa – 
5. punkts

Direktīva 2003/87/EK
3.g pants – 1. punkts

498 komiteja +

1. pants – 1. daļa – 
5. punkts

Direktīva 2003/87/EK
3.g pants – aiz 

2. punkta

661 ID PS - 192, 423, 7

499 komiteja PS + 455, 166, 61. pants – 1. daļa – 
6. punkts

Direktīva 2003/87/EK
3.ga pants – 1. daļa

662-666 ID PS ↓

667 ID PS - 159, 458, 13

668 ID PS - 174, 450, 7

1. pants – 1. daļa – 
6. punkts

Direktīva 2003/87/EK
aiz 3.ga panta

669 ID -

bd

1/PS + 490, 130, 13

1. pants – 1. daļa – 
10. punkts

Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 3. daļa

677 PPE, S&D, 
Renew

2/PS + 446, 167, 13
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3/PS + 485, 82, 59

4/PS + 366, 183, 59

5/PS + 478, 125, 17

6/PS + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

PS ↓

507 komiteja PS ↓

670 ID ↓

633 The Left PS - 184, 437, 81. pants – 1. daļa – aiz 
10. punkta

Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 1. punkts – 

2. daļa

634 The Left PS - 146, 472, 9

1. pants – 1. daļa – 
12. punkts – a 

apakšpunkts – i 
punkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts 

– 2.a daļa

671S ID PS - 147, 474, 7

bd

1/PS + 513, 106, 14

678 PPE, S&D, 
Renew

2/PS + 468, 127, 17

635=
657=

The Left
Verts/ALE

PS ↓

524 komiteja PS ↓

bd

1 ↓

1. pants – 1. daļa – 
12. punkts – b 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 

1.a punkts – 2. daļa

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

bd

1/PS + 486, 128, 18

2/PS + 512, 98, 13

3/PS + 406, 186, 26

679 PPE, S&D, 
Renew

4/PS + 313, 291, 19

1. pants – 1. daļa – 
12. punkts – b 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts 

– aiz 2.b daļas

525 komiteja bd
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1/PS ↓

2/PS ↓

3/PS ↓

527 komiteja PS ↓

bd

1/PS ↓

2/PS ↓

528 komiteja

3/PS ↓

529 komiteja +1. pants – 1. daļa – 
12. punkts – b 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 

1.a punkts – 4. daļa

647 ECR -

636 The Left PS - 122, 494, 13

532 komiteja PS + 453, 152, 24

648 ECR ↓

1. pants – 1. daļa – 
12. punkts – b 
apakšpunkts – 

ii punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 2. punkts 

– 3. daļa – d 
apakšpunkts 672 ID PS - 82, 533, 13
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. pants – 1. daļa – 
12. punkts – c 
apakšpunkts – 

ii punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 2. punkts 

– 3. daļa – aiz d 
apakšpunkta

649 ECR -

1. pants – 1. daļa – 
12. punkts – aiz b 

apakšpunkta
Direktīva 2003/87/EK

10.a pants – 
5.a punkts

673 ID PS - 143, 482, 5

1. pants – 1. daļa – 
12. punkts – e 
apakšpunkts – 

ievaddaļa
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 6. punkts

637S The Left PS - 126, 499, 6

1. pants – 1. daļa – 
12. punkts – g 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 8. punkts 

– aiz 3. daļas

638 The Left PS - 124, 500, 4

650 ECR PS - 114, 477, 421. pants – 1. daļa – 
12. punkts – g 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 8. punkts 

– 4. daļa

539 komiteja +

1. pants – 1. daļa – aiz 
12. punkta

Direktīva 2003/87/EK
10.b pants

639
640S
641S

The Left PS - 116, 503, 8

1. pants – 1. daļa – 
14. punkts – a 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.d pants – 1. punkts 

– aiz 1. daļas

642 The Left -

651 ECR -1. pants – 1. daļa – 
14. punkts – aiz b 

apakšpunkta
Direktīva 2003/87/EK
10.d pants – 6. punkts

557 komiteja +

652 ECR PS - 150, 472, 101. pants – 1. daļa – aiz 
19. punkta

Direktīva 2003/87/EK
29.a pants

572 komiteja +
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

674S=
653S=

ECR
ID

PS - 189, 411, 22

577 komiteja PS + 416, 182, 28

578-599 komiteja +

1. pants – 1. daļa – 
21. punkts

Direktīva 2003/87/EK
IVa nodaļa

600 komiteja +

643 The Left PS - 126, 502, 42. pants – 1. daļa – 
1. punkts – c 
apakšpunkts

Lēmums (ES) 2015/18
14

1. pants – 5. punkts – 
1. daļa

605 komiteja +

2. pants – 1. daļa – 
1. punkts – c 
apakšpunkts

Lēmums (ES) 2015/18
14

1. pants – 5.a punkts

644 The Left PS - 124, 501, 5

2. pants – 1. daļa – aiz 
1. punkta

Lēmums (ES) 2015/18
14

1. pants – 6. punkts

645 The Left PS - 122, 496, 7

625 komiteja +I pielikums – 1. daļa – 
c punkts – 

vii apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – tabula – 

30. rinda

654 ECR ↓

629 The Left PS - 55, 484, 927. apsvērums

418 komiteja +

aiz 7. apsvēruma 630 The Left -

658S ID PS - 156, 470, 5

bd

1/PS + 480, 137, 14

2/PS + 417, 197, 10

451 komiteja

3/PS + 348, 271, 12

29. apsvērums

452 komiteja -

bd30. apsvērums 676 PPE, S&D, 
Renew

1/PS + 459, 164, 6
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2/PS + 320, 276, 21

453 komiteja PS ↓

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

PS ↓

bd

1/PS + 490, 122, 10

455 komiteja

2/PS + 462, 151, 16

31. apsvērums

646 ECR ↓

Komisijas priekšlikums PS + 439, 157, 32

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: groz. Nr. 531, 632 = 656, 633, 634, 635 = 657, 637, 653 = 674, 677, 678
The Left groz. Nr. 423 (4. daļa), 451, 462 (2. daļa), 527, 528, 531, 629, 631, 632, 633, 635, 

637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 676, 678, 679
S&D: groz. Nr. 676, 677, 678, 679
ECR: groz. Nr. 446, 455, 463, 507, 509, 522 (2. daļa, 3. daļa un 4. daļa), 532, 543 (2. 

daļa), 547, 575 (2. daļa), 650, 652, 653
ID: groz. Nr. 499, 506/rev (2. daļa), 508, 532, 577, 622, 623, 636, 658, 660 à 668, 671 

- 677; 1. pants –1. daļa – 12. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1.a punkts – 2. daļa (2. daļa)

Verts/ALE: groz. Nr. 453, 456, 507, 524, 527, 531, 559, 561, 570, 620, 655, 656, 657, 676, 
678

Pieprasījumi balsot atsevišķi
The Left: groz. Nr. 416, 424, 452, 456, 470, 486, 525, 533, 559, 565, 567, 570, 572, 573, 

600
ECR: groz. Nr. 425, 427, 428, 434, 435, 436, 452, 464, 467, 486, 487, 488, 496, 499, 

501, 515, 517, 533, 537, 549, 555, 556, 557, 562, 568, 603, 604, 605, 607, 608, 
609, 610, 612, 615, 620, 621, 622, 625

ID: groz. Nr. 422, 425, 463, 548
PPE, S&D, 
Renew:

groz. Nr. 452

Verts/ALE: groz. Nr. 424, 470, 486

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
grozījums Nr. 451
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Tālab bezmaksas emisijas kvotu daļas noteikšanai 

būtu jāievieš bonus-malus sistēma.” un “Savukārt iekārtas, kuru siltumnīcefekta 
gāzu emisiju līmenis ir zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāstimulē, 
piešķirot papildu bezmaksas kvotas.”

2. daļa: “Tālab bezmaksas emisijas kvotu daļas noteikšanai būtu jāievieš bonus-malus 
sistēma.”

3. daļa: “Savukārt iekārtas, kuru siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis ir zemāks par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāstimulē, piešķirot papildu bezmaksas kvotas.”
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grozījums Nr. 518
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uzņēmējiem, kuri nepilda prasības, piemēram,”
2. daļa: šie vārdi

ECR
grozījums Nr. 421
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un atkritumu likvidēšanas” (2 reizes)
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 422
1. daļa: “ES ETS īstenošanā būtu pēc iespējas jānovērš atbrīvojumi un kropļojoši 

pasākumi. Ilgtermiņā visām nozarēm vajadzētu būt nozīmei klimatneitralitātes 
sasniegšanā Savienībā līdz 2050. gadam, un uz visām CO2 emisijām būtu 
jāattiecas atbilstīgiem Savienības politikas instrumentiem. Sadzīves atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu iekļaušana ES ETS veicinātu aprites ekonomiku, sekmējot 
produktu reciklēšanu, atkalizmantošanu un labošanu, vienlaikus arī palīdzot 
panākt visas ekonomikas dekarbonizāciju. Tā kā ES ETS jau aptver reciklēšanas un 
reģenerācijas darbības, sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtu iekļaušana tās 
darbības jomā stiprinātu stimulus atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai 
atbilstīgi atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai. Tādējādi tiktu papildināti citi 
Savienības tiesību akti atkritumu jomā. Turklāt atkritumu sadedzināšanas 
integrēšana ES ETS nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus to reģionu 
starpā, kuri sadzīves atkritumu sadedzināšanu ir iekļāvuši ES ETS darbības jomā, 
samazinot nodokļu konkurences risku reģionu starpā. Tomēr,”

2. daļa: “lai nepieļautu sadzīves atkritumu novirzīšanu no sadzīves atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām uz Savienības atkritumu poligoniem, kas radītu metāna 
emisijas, un atkritumu eksportu uz trešām valstīm ar iespējami kaitīgu ietekmi uz 
vidi, pirms sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtu iekļaušanas 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā no 2026. gada 1. janvāra būtu jāveic 
ietekmes novērtējums, kas jāsagatavo līdz 2024. gada 31. decembrim un kas 
attiecīgā gadījumā ir jāpapildina ar tiesību akta priekšlikumu, lai nepieļautu šādu 
atkritumu novirzīšanu un šādu eksportu.”

grozījums Nr. 446
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jāpieņem ex ante plāni par to, kā tās paredzējušas 

izmantot ES ETS ieņēmumus saskaņā ar saviem attiecīgajiem klimata un 
enerģētikas mērķrādītājiem, un tām būtu”

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 455
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “8 %”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 460
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Tādēļ vismaz 12 % no kvotām Klimata investīciju 

fonda ietvaros būtu jāizmanto, lai turpinātu attīstīt un ieviest ilgtspējīgus 
atjaunīgos energoresursus Savienībā atbilstīgi principam “energoefektivitāte 
pirmajā vietā”.”

2. daļa: šie vārdi
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grozījums Nr. 497
1. daļa: “Šīs direktīvas 3.b līdz 3.f pantu piemēro kvotu iedalei un piešķiršanai par 

I pielikumā uzskaitītajām aviācijas darbībām. Direktīvas 3.g līdz 3.geb pantu 
piemēro kvotu iedalei un piešķiršanai par I pielikumā uzskaitītajām jūras 
transporta darbībām, kuras veic kuģi ar 5000 t vai lielāku bruto tonnāžu.”

2. daļa: “No 2027. gada 1. janvāra 3.g līdz 3.geb pants attiecas uz kvotu iedali un 
piešķiršanu I pielikumā uzskaitītajām jūras transporta darbībām, kuras veic kuģi ar 
400 t vai lielāku bruto tonnāžu. Līdz minētajam datumam Komisija veic 
novērtējumu attiecībā uz vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem visiem kuģiem un 
izvairīšanos no nevēlamas nelabvēlīgas ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, kas izrietētu no kuģu ar 5000 t vai lielāku bruto tonnāžu aizstāšanas ar 
vairākiem kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka par šo robežvērtību, ja tā netiktu 
pazemināta. Attiecīgā gadījumā Komisija minētajam novērtējumam pievieno 
tiesību akta priekšlikumu, lai grozītu šo direktīvu.”

3. daļa: “Līdz 2024. gada 31. decembrim Komisija ar Regulas (ES) 2021/1119 3. pantā 
minētās Eiropas Klimata pārmaiņu zinātniskās konsultatīvās padomes atbalstu 
veic novērtējumu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
ietekmi, ko globālajam klimatam rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav 
CO2, CH4 un N2O, un daļiņas ar globālās sasilšanas potenciālu no kuģiem, kas 
piestāj vai atiet no kādas dalībvalsts jurisdikcijas ostām. Minētajam ziņojumam 
vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta priekšlikumu, lai risinātu jautājumu par 
to, kā novērst šīs emisijas un daļiņas.”

grozījums Nr. 509
1. daļa: “Turklāt 2,5 % no kopējā kvotu daudzuma laikā no 2024. gada līdz 2030. gadam 

izsola Modernizācijas fonda labā. Šī kvotu daudzuma saņēmējas dalībvalstis ir 
dalībvalstis, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju tirgus cenās 2016.–2018. gadā 
nesasniedza 65 % no Savienības vidējā rādītāja. Šim kvotu daudzumam 
atbilstošos līdzekļus sadala saskaņā ar IIb pielikuma B daļu. Šajā daļā minēto 
papildu kvotu daudzumu attiecīgā gadījumā var arī izmantot, lai finansētu 
pārrobežu projektus, kas īstenojami saņēmējās dalībvalstīs un to kaimiņos 
esošajos pierobežas reģionos, kuros ir zemi izaugsmes rādītāji.”

2. daļa: “Turklāt 0,5 % no kopējā kvotu daudzuma laikā no … [gads, kas seko gadam, kurā 
stājas spēkā šī grozījumu direktīva] līdz 2030. gadam dara pieejamu Klimata 
investīciju fondam, kas izveidots saskaņā ar 10.a panta 8. punktu.”

grozījums Nr. 523
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nodrošinot, ka bezmaksas kvotu iedale produkta 

ražošanai nav atkarīga no izejvielām vai ražošanas procesa veida, ja ražošanas 
procesiem ir vienāds mērķis, ka tiek ņemts vērā materiālu apritīgas izmantošanas 
potenciāls vai ka netiek iekļautas iekārtas ar daļēji vai pilnībā dekarbonizētiem 
procesiem, kuras ražo produktus ar līdzīgiem vai vienādiem raksturlielumiem, 
kādus ražo tradicionālās iekārtas šajā līmeņatzīmē, kuras ir izslēgtas no 
līmeņatzīmju sistēmas vai nespēj tajā piedalīties.”

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 543
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Īstenojot Klimata investīciju fondu, Komisija veic visus 

attiecīgos pasākumus saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 2020/2092, lai gadījumos, 
kad dalībvalstis nav ievērojušas tiesiskumu, saistībā ar pasākumiem un 
investīcijām, ko atbalsta Klimata investīciju fonds, nodrošinātu finanšu līdzekļu 
aizsardzību.”

2. daļa: šie vārdi
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grozījums Nr. 547
1. daļa: “Atbalstu no Modernizācijas fonda piešķir tikai tām dalībvalstīm, kuras ir 

pieņēmušas juridiski saistošus mērķrādītājus, lai ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
panāktu klimatneitralitāti, kā arī pasākumus, kas Regulā (ES) 2021/1119 
noteiktajiem mērķrādītājiem atbilstošā laika periodā pakāpeniski nodrošina, ka 
vairs netiek izmantoti fosilā kurināmā veidi.”, izņemot vārdus “pieņēmušas 
juridiski saistošus mērķrādītājus, lai ne vēlāk kā līdz 2050. gadam panāktu 
klimatneitralitāti, kā arī”

2. daļa: “pieņēmušas juridiski saistošus mērķrādītājus, lai ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
panāktu klimatneitralitāti, kā arī”

3. daļa: “Turklāt atbalstu no Modernizācijas fonda nepiešķir tādu investīciju atbalstam, ko 
ierosinājusi saņēmēja dalībvalsts, attiecībā uz kuru tiek īstenota Regulas (ES, 
Euratom) 2020/2092 6. pantā paredzētā procedūra vai attiecībā uz kuru Padome ir 
pieņēmusi īstenošanas lēmumu par attiecīgiem pasākumiem saskaņā ar šo minēto 
pantu.”

grozījums Nr. 563
1. daļa: “Komisija šīs direktīvas papildināšanas nolūkā saskaņā ar 23. pantu pieņem 

deleģētos aktus, kuri paredz prasības, ar kādām siltumnīcefekta gāzes ir 
uzskatāmas par pastāvīgi ķīmiski saistītām produktā tā, ka normālas lietošanas un 
šā punkta pirmajā daļā minētās likvidēšanas gaitā tās nenonāk atmosfērā.”, 
izņemot vārdus “un šā punkta pirmajā daļā minētās likvidēšanas”

2. daļa: “un šā punkta pirmajā daļā minētās likvidēšanas”

grozījums Nr. 566
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp atkritumu likvidēšanu un sadedzināšanu,”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 575
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un minētās regulas 4. panta 4. punktā minētajam 

Savienības indikatīvajam siltumnīcefekta gāzu budžetam 2030.–2050. gadam”
2. daļa: šie vārdi

ID
grozījums Nr. 506/rev
1. daļa: viss teksts, izņemot 1.a punktu
2. daļa: 1.a punkts

grozījums Nr. 521
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “un izņemot elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot 

dūmgāzes” svītrošanu
2. daļa: šie svītrotie vārdi
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grozījums Nr. 678
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “2026. gada”, “— un ar nosacījumu, ka tiek piemērots 

Regulas (ES) .../... [OIM regulas] 36. panta 3. punkta d) apakšpunkts, —, 93 % 
2027. gadā, 84 % 2028. gadā, 69 % 2029. gadā, 50 % 2030. gadā un 25 % 
2031. gadā, lai” un “tas būtu 0 %”

2. daļa: visi šie vārdi

PPE, S&D, Renew
grozījums Nr. 445
1. daļa: “Paturot prātā, ka ar šo direktīvu groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz 

īstenošanas periodu, kas jau ir sācies 2021. gada 1. janvārī, paredzamības, 
vidiskās efektivitātes un vienkāršības labad ES ETS stāvākajai samazinājuma 
trajektorijai vajadzētu nodrošināt skaidru virzību ceļā uz Parīzes nolīguma mērķa 
sasniegšanu un Savienības visas ekonomikas klimatneitralitāti, vēlākais, 
2050. gadā. Tā kā paaugstināto samazinājuma koeficientu var piemērot tikai no 
nākamā gada pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, ar vienreizēju samazinājumu 
vajadzētu samazināt kopējo kvotu skaitu,”

2. daļa: “lai tas būtu saskaņā ar iepriekšējo samazinājumu reālām vidējām emisijām trīs 
gadus pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, ko no šā perioda vidus koriģē ar lineāro 
samazinājuma koeficientu.”

Verts/ALE
grozījums Nr. 416
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “lai vienotais tirgus netiktu pārslogots” un 

“uzņēmumiem”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 454
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "Ja oglekļa pārvirze tiek konstatēta, Komisijai būtu 

attiecīgā gadījumā jāiesniedz tiesību akta priekšlikums” un “atbilstīgi PTO 
noteikumiem”

2. daļa: visi šie vārdi

grozījums Nr. 525
1. daļa: “Lai būtu nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi, šā punkta pirmo daļu 

nepiemēro Savienības produkcijas daļai, kas paredzēta eksportam uz trešām 
valstīm, kurām nav emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu vai tamlīdzīgas kārtības.”

2. daļa: “Līdz [OIM regulā] noteiktā pārejas perioda beigām Komisija iesniedz detalizētu 
ietekmes novērtējumu par to, kāda ir ietekme uz Savienības eksportu no OIM 
nozarēm un uz globālo emisijas apjomu.”

3. daļa: “Novērtējumu papildina ar visiem vajadzīgajiem pasākumiem un — attiecīgā 
gadījumā — ar tiesību aktu priekšlikumiem, kas CO2 izmaksas ļauj vienādot ar 
dažādiem trešo valstu cenas noteikšanas mehānismiem. Visi šie pasākumi un 
priekšlikumi ir saskaņā ar PTO noteikumiem.”

grozījums Nr. 528
1. daļa: “Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, atkāpjoties no pirmās un 

otrās daļas, Savienībā notiekošai Regulas [OIM] I pielikumā uzskaitīto produktu 
ražošanai turpina iedalīt bezmaksas kvotas 100 % apmērā ar nosacījumu, ka šādi 
produkti ir paredzēti eksportam uz trešām valstīm, kurās nav oglekļa cenas 
noteikšanas mehānismu, kas līdzīgi ES ETS.”

2. daļa: “Līdz [viens gads pirms Regulā [OIM] noteiktā pārejas perioda beigām] Komisija 
var iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā tā sniedz detalizētu 
novērtējumu par ES ETS un OIM ietekmi uz to Regulas [OIM] I pielikumā uzskaitīto 
produktu ražošanu Savienībā, kas paredzēti eksportam uz trešām valstīm, un uz 
globālo emisiju dinamiku, kā arī novērtējumu par šā punkta trešās daļas 
noteikumu saderību ar PTO.”

3. daļa: “Vajadzības gadījumā Komisija minētajam ziņojumam pievieno tiesību akta 
priekšlikumu, kura mērķis ir pielāgot minētās daļas noteikumus tā, lai izlīdzinātu 
CO2 izmaksas, kas rodas, Savienībā ražojot Regulas [OIM] I pielikumā uzskaitītos 
produktus, kuri paredzēti eksportam uz trešām valstīm, kurās nav oglekļa cenas 
noteikšanas mehānismu, kas līdzīgi ES ETS, tādā veidā, kas ir saderīgs ar PTO 
līdz ... [Regulā [OIM] noteiktā pārejas perioda beigas].”
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grozījums Nr. 533
1. daļa: “(da) panta 5. punktu aizstāj ar šādu: “5. Lai ievērotu 10. pantā noteikto izsolāmo 

kvotu daļu, katrā gadā, kurā bezmaksas kvotu summa nesasniedz maksimālo 
apjomu, kas atbilst to kvotu daļai, kuras izsola, līdz minētajam apjomam atlikušās 
kvotas izmanto, lai novērstu vai ierobežotu bezmaksas kvotu samazinājumu, lai 
vēlākos gados tiktu ievērota izsolāmo kvotu daļa. Tomēr, ja šis maksimālais 
apjoms ir sasniegts, bezmaksas kvotas attiecīgi koriģē. Jebkuras šādas korekcijas 
izdara vienotā kārtībā.”

2. daļa: “Tomēr no šādas korekcijas ir atbrīvotas iekārtas, kuru siltumnīcefekta gāzu 
emisiju līmenis gadā, kurā piemēro korekciju, nepārsniedz 10 % efektīvāko iekārtu 
vidējo rādītāju Savienībā kādā nozarē vai apakšnozarē attiecībā uz relevantajām 
līmeņatzīmēm.””

grozījums Nr. 536
1. daļa: “Klimata investīciju fonds aptver I un II pielikumā uzskaitītos sektorus, piemēram, 

inovatīvas atjaunīgās enerģijas un enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas, kā arī 
produktus un procesus, ar ko aizstāj oglekļietilpīgākus produktus, kuri saražoti 
I pielikumā uzskaitītajos sektoros, un palīdzēs stimulēt tādu inovatīvu projektu 
izveidi un darbību,”

2. daļa: “kuru nolūks ir nodrošināt videi nekaitīgu oglekļa uztveršanu un izmantošanu 
(“CCU”),”

3. daļa: “kas ievērojami sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu, jo īpaši saistībā ar 
nenovēršamām rūpniecisko procesu emisijām,”

4. daļa: “videi nekaitīgu CO2 uztveršanu, transportēšanu un pastāvīgu ģeoloģisku 
uzglabāšanu (“CCS”) saistībā ar nenovēršamām rūpniecisko procesu emisijām un 
CO2 tiešo uztveri no atmosfēras ar drošu, ilgtspējīgu un pastāvīgu uzglabāšanu 
(“DACS”).”

5. daļa: “Attiecīgā gadījumā var veicināt investīcijas arī atjaunīgā ūdeņraža tehnoloģijās. 
Klimata investīciju fonds atbalsta arī radikāli inovatīvas tehnoloģijas un 
infrastruktūru, kas domātas dzelzceļa un autotransporta dekarbonizācijai, ietverot 
kolektīvus transporta veidus, piemēram, sabiedrisko transportu un neregulāros 
pārvadājumus ar autobusu, vienlaikus cenšoties rast sinerģijas ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa”, jo īpaši ar Eiropas partnerībām un attiecīgā gadījumā ar citām 
Savienības programmām. Īpašu uzmanību pievērš projektiem, tostarp eksportam, 
[OIM regulas] aptvertajos sektoros, lai atbalstītu inovācijas un paņēmienu, procesu 
un tehnoloģiju īstenošanu, kas ievērojami palīdz dekarbonizēt minētās regulas 
aptvertos sektorus, kā arī CCU, CCS, CO2 transportēšanu un tādas jomas kā 
atjaunīgā enerģija un enerģijas uzkrāšana, kuras sekmē klimata pārmaiņu 
mazināšanu saskaņā ar Regulā (ES) 2021/1119 noteiktajiem mērķrādītājiem un 
mērķiem 2030. un 2050. gadam, kā arī kuras sekmē taisnīgu pārkārtošanos un 
nodrošina vislielākos emisiju samazinājuma ieguvumus, pateicoties sniegtajam 
atbalstam. Klimata investīciju fonds var arī atbalstīt radikāli inovatīvas 
tehnoloģijas, kuru mērķis ir emisiju samazināšana atkritumu apsaimniekošanas 
sektorā.", izņemot vārdus “CCU, CCS, CO2 transportēšanu un”

6. daļa: “CCU, CCS, CO2 transportēšanu un”

grozījums Nr. 560
1. daļa: “(-aa) pantā iekļauj šādu punktu: “1.aa Komisija līdz 2023. gada 1. jūlijam iesniedz 

ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā tā novērtē, kā regulētiem 
subjektiem un to vārdā strādājošiem finanšu starpniekiem piemērots piekļuves 
Eiropas oglekļa emisijas kvotu tirgiem ierobežojums ietekmētu oglekļa emisijas 
kvotu tirgu integritāti un efektīvu darbību un kā tas ietekmētu Savienības 2030. 
un 2050. gada enerģētikas un klimata mērķrādītāju sasniegšanu.”

2. daļa: “Ja šāda novērtējuma rezultāts ir negatīvs, Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz 
tiesību akta priekšlikumu, lai koriģētu attiecīgos noteikumus 12. panta 1. punktā 
un 19. panta 2. punktā.””
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grozījums Nr. 676
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Lai aizsargātu Savienības eksporta konkurētspēju, 

Savienībā notiekošajai Regulas [OIM] I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanai 
jāturpina iedalīt bezmaksas kvotas ar nosacījumu, ka šādi produkti tiek ražoti 
eksportam uz trešām valstīm, kurās nav oglekļa cenas noteikšanas mehānismu, 
kas līdzīgi ES ETS. Līdz [viens gads pirms Regulā [OIM] noteiktā pārejas perioda 
beigām] Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums ar novērtējumu par ES ETS un OIM 
ietekmi uz to Regulas [OIM] I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanu Savienībā, 
kas paredzēti eksportam uz trešām valstīm, un uz globālo emisiju dinamiku, kā arī 
novērtējumu par eksportam paredzētās atkāpes saderību ar PTO noteikumiem, jo 
īpaši izvērtējot iespējamos eksporta korekcijas mehānismus iekārtām, kas ietilpst 
10 % efektīvāko iekārtu, ņemot vērā saderību ar PTO noteikumiem, vai jebkādi citi 
priekšlikumi, ko Komisija uzskata par piemērotiem, un attiecīgā gadījumā tai būtu 
jāiesniedz priekšlikumi piemērotiem un PTO noteikumiem atbilstošiem tiesību 
aktiem un pasākumiem, kas CO2 izmaksas ļautu vienādot ar dažādiem šo trešo 
valstu cenas noteikšanas mehānismiem.”

2. daļa: šie vārdi

The Left, ECR
grozījums Nr. 423
1. daļa: “Būtu jāuzskaita visas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas uztvertas un nodotas 

izmantošanai ar oglekļa uztveršanas un izmantošanas (“CCU”) procesu 
starpniecību un kas nav pastāvīgi ķīmiski saistītas produktā tā, ka normālas 
lietošanas un atkritumu likvidēšanas gaitā tās nenonāk atmosfērā. Ja nav visu 
procesa posmu, jo īpaši emisijas no atkritumu sadedzināšanas iekārtām, uz ko 
attiecas oglekļa cenu noteikšana, tad, paļaujoties uz emisiju uzskaiti vietā, kur 
emisijas izplūst atmosfērā, tās netiktu pietiekami uzskaitītas.”, izņemot vārdus 
“un atkritumu likvidēšanas” un “jo īpaši emisijas no atkritumu sadedzināšanas 
iekārtām,”

2. daļa: “un atkritumu likvidēšanas”
3. daļa: “jo īpaši emisijas no atkritumu sadedzināšanas iekārtām,”
4. daļa: “Lai reglamentētu oglekļa uztveršanu tā, ka tiek samazinātas neto emisijas, 

nodrošinātu, ka visas emisijas tiek uzskaitītas un ka netiek pieļauta dubultā 
uzskaite, vienlaikus radot ekonomiskus stimulus, Komisijai būtu jānovērtē, kā 
uzskaitīt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko uzskata par uztvertām un izmantotām, 
lai tās kļūtu ķīmiski saistītas produktā, balstoties uz produkta aprites cikla 
novērtējumu, piemēram, ja tās izmanto produkta ražošanā vai ja šāds 
proporcionāls samazinājums sekmē inovatīvu valsts rīcībpolitiku, ko apstiprinājusi 
kompetentā iestāde attiecīgajā dalībvalstī, lai nodrošinātu un stimulētu nozaru 
sadarbību, un attiecīgā gadījumā būtu jāiesniedz tiesību akta priekšlikums nolūkā 
iekļaut pārredzamu, salīdzināmu un uzticamu metodiku.”

The Left, Verts/ALE
grozījums Nr. 462
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “piemēram, CCS un CCU,” un “piemēram, oglekļa 

uztveršanas tehnoloģijās”
2. daļa: šie vārdi
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grozījums Nr. 526
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Ja novērtējums liecina, ka OIM nenodrošina 

pietiekamu aizsardzību pret oglekļa emisiju pārvirzi, OIM koeficientu pielāgo uz 
laiku, līdz tiek pieņemti korektīvi pasākumi, kas garantē, ka pret oglekļa emisiju 
pārvirzi OIM nodrošina tādu pašu aizsardzību kā kvotu bezmaksas iedales sistēma, 
kuru tas aizstāj.”

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 677
1. daļa: “[gads, kas seko gadam, kurā stājas spēkā šis grozījums] gadā Savienības kvotu 

kopapjomu samazina par 70 miljoniem kvotu. Savienības kvotu kopapjomu 
2026. gadā samazina par 50 miljoniem kvotu.”, izņemot vārdus “par 70 miljoniem 
kvotu. Savienības kvotu kopapjomu 2026. gadā samazina par 50 miljoniem 
kvotu.”

2. daļa: “par 70 miljoniem kvotu. Savienības kvotu kopapjomu 2026. gadā samazina par 
50 miljoniem kvotu.”

3. daļa: “[gads, kas seko gadam, kurā stājas spēkā šis grozījums] gadā”
4. daļa: “Savienības kvotu kopapjomu palielina par [kvotu skaits, kas atbilst tam, cik lielā 

mērā ES ETS tiek piemērota jūras transporta darbībām, kā tas noteikts 3.g pantā] 
miljoniem kvotu, kuras paredzētas jūras transportam.”

5. daļa: “Sākot no 2024. gada un līdz 2025. gada beigām lineārais koeficients ir 4,4 %. 
Sākot no 2026. gada lineārais koeficients ir 4,5 %. Sākot no 2029. gada lineārais 
koeficients ir 4,6 %. Savienības kvotu kopapjomu Komisija publicē 3 mēnešu laikā 
kopš [ievieto datumu, kurā stājas spēkā grozījums].”, izņemot vārdus “un līdz 
2025. gada beigām lineārais koeficients ir 4,4 %. Sākot no 2026. gada lineārais 
koeficients ir 4,5 %. Sākot no 2029. gada”

6. daļa: “un līdz 2025. gada beigām lineārais koeficients ir 4,4 %. Sākot no 2026. gada 
lineārais koeficients ir 4,5 %. Sākot no 2029. gada”

The Left, Verts/ALE, ECR
grozījums Nr. 522
1. daļa: “Ja uz iekārtu attiecas pienākums veikt energoauditu vai ieviest sertificētu 

energovadības sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2012/27/ES(*) 8. panta 4. punktu [atsauce uz pantu jāatjaunina pēc 
direktīvas pārskatīšanas], bezmaksas kvotas iedala tikai tad, ja tiek īstenoti audita 
ziņojuma vai sertificētas energovadības sistēmas ieteikumi, ar nosacījumu, ka 
relevanto investīciju atmaksāšanās laiks nepārsniedz astoņus gadus un šo 
investīciju izmaksas ir samērīgas. Pretējā gadījumā bezmaksas kvotu apjomu 
samazina saskaņā ar šā punkta devīto un desmito daļu. Bezmaksas kvotu apjomu 
nesamazina, ja operators pierāda, ka tas ir īstenojis citus pasākumus, kas ļāvuši 
panākt tādus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus, kuri ir līdzvērtīgi 
attiecīgās iekārtas audita ziņojumā ieteiktajiem. Šā punkta pirmajā daļā minētos 
pasākumus attiecīgi pielāgo.”, izņemot vārdus “saskaņā ar šā punkta devīto un 
desmito daļu”

2. daļa: “saskaņā ar šā punkta devīto un desmito daļu”
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3. daļa: “Papildus šā punkta trešajā daļā noteiktajām prasībām līdz 2025. gada 1. jūlijam 
operatori nozarēs vai apakšnozarēs, kam ir tiesības uz bezmaksas kvotu iedali 
saskaņā ar 10.a un 10.b pantu, izstrādā dekarbonizācijas plānu katrai no savām 
iekārtām un to darbībām, uz ko attiecas šī direktīva. Šis plāns atbilst 
klimatneitralitātes mērķim, kas noteikts Regulas (ES) 2021/1119 2. panta 
1. punktā un visos attiecīgajos nozares ceļvežos, kas sagatavoti saskaņā ar 
minētās regulas 10. pantu, un tajā nosaka: (a) pasākumus un saistītos finanšu un 
investīciju plānus katrai iekārtai, lai sasniegtu vajadzīgos emisiju samazinājumus 
atbilstīgi klimatneitralitātes mērķim, kas noteikts Regulas (ES) 2021/1119 2. panta 
1. punktā un visos attiecīgajos nozares ceļvežos, kuri sagatavoti saskaņā ar 
minētās regulas 10. pantu iekārtas līmenī, izņemot emisiju izlīdzināšanas vienību 
izmantošanu; (b) starpposma mērķrādītājus un starpposma mērķus, lai līdz 
2025. gada 31. decembrim un katra nākamā gada 31. decembrim līdz 
2050. gadam noteiktu virzību uz klimatneitralitātes sasniegšanu, kā noteikts a) 
apakšpunktā; (c) ikviena a) apakšpunktā minētā pasākuma un saistīto finanšu un 
investīciju plānu aplēsto ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un 
b) apakšpunktā minētajiem mērķrādītājiem un starpposma mērķiem; (d) 
pasākumus, kuru mērķis ir risināt darbaspēka pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 
celšanas ietekmi, tostarp ar sociālo dialogu, atbilstīgi valsts tiesību aktiem un 
praksei, lai nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos. Dalībvalstis var sniegt finansiālu 
atbalstu operatoriem ceturtajā daļā minēto dekarbonizācijas plānu īstenošanai. 
Šādu atbalstu neuzskata par nelikumīgu valsts atbalstu. Ceturtās daļas 
b) apakšpunktā minēto mērķrādītāju un starpposma mērķu sasniegšanu verificē 
līdz 2025. gada 31. decembrim un katra nākamā gada 31. decembrim līdz 
2050. gadam, piemērojot 15. pantā paredzētās verifikācijas un akreditācijas 
procedūras. Ja nav sagatavots dekarbonizācijas plāns saskaņā ar ceturto daļu vai 
ja nav sasniegti šajā plānā noteiktie starpposma mērķi un mērķrādītāji, bezmaksas 
kvotu daudzumu samazina saskaņā ar devīto un desmito daļu. Komisija ar Eiropas 
Zinātniskās konsultatīvās padomes klimata pārmaiņu jautājumos atbalstu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, lai papildinātu šo 
direktīvu, nosakot šā punkta ceturtajā daļā minēto dekarbonizācijas plānu obligāto 
saturu un formātu, it sevišķi attiecībā uz minētās daļas b) apakšpunktā minēto 
mērķrādītāju un starpposma mērķu līmeņatzīmēm. Deleģēto aktu izstrādē un 
pieņemšanā iesaista visas attiecīgās ieinteresētās personas. Ja nav izpildītas ne 
trešās daļas, ne ceturtās daļas prasības, bezmaksas kvotu daudzumu samazina 
par: (a) 50 % iekārtām, kuru siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis pārsniedz 10 % 
neefektīvāko iekārtu vidējo rādītāju Savienībā kādā nozarē vai apakšnozarē 
attiecībā uz relevantajām produkta līmeņatzīmēm; (b) 30 % iekārtām, kuru 
siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis ir zem 10 % neefektīvāko iekārtu vidējā 
rādītāja Savienībā kādā nozarē vai apakšnozarē attiecībā uz relevantajām 
produkta līmeņatzīmēm un pārsniedz 50 % efektīvāko iekārtu vidējo rādītāju 
Savienībā šajā nozarē vai apakšnozarē; (c) 25 % iekārtām, kuru siltumnīcefekta 
gāzu emisiju līmenis pārsniedz 10 % efektīvāko iekārtu vidējo rādītāju Savienībā 
kādā nozarē vai apakšnozarē attiecībā uz relevantajām produkta līmeņatzīmēm 
un ir zem 50 % efektīvāko iekārtu vidējā rādītāja Savienībā šajā nozarē vai 
apakšnozarē. Ja nav izpildītas ne trešās daļas, ne ceturtās daļas prasības, divkāršo 
devītās daļas a), b) un c) apakšpunktā noteiktos procentuālos lielumus.”

4. daļa: “Papildu bezmaksas kvotas 10 % apmērā no piemērojamās līmeņatzīmju vērtības 
iedala iekārtām, kuru siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis ir zem 10 % efektīvāko 
iekārtu vidējā rādītāja Savienībā kādā nozarē vai apakšnozarē attiecībā uz 
relevantajām produkta līmeņatzīmēm, ar nosacījumu, ka kvotas ir pieejamas 
saskaņā ar šā punkta divpadsmito daļu. Vienpadsmitajā daļā minētās papildu 
bezmaksas kvotu iedales nolūkā izmanto visas kvotas, kas nav iedalītas 
bezmaksas kvotu iedales samazinājuma gaitā saskaņā ar devīto un desmito daļu.”

ID, Verts/ALE
grozījums Nr. 679
1. daļa: “Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, atkāpjoties no pirmās un 

otrās daļas, Savienībā notiekošai Regulas [OIM] I pielikumā uzskaitīto produktu 
ražošanai turpina iedalīt bezmaksas kvotas ar nosacījumu, ka šādi produkti tiek 
ražoti eksportam uz trešām valstīm, kurās nav oglekļa cenas noteikšanas 
mehānismu, kas līdzīgi ES ETS.”
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2. daļa: “Līdz [viens gads pirms Regulā [OIM] noteiktā pārejas perioda beigām] Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā tā sniedz detalizētu 
novērtējumu par ES ETS un OIM ietekmi uz to Regulas [OIM] I pielikumā uzskaitīto 
produktu ražošanu Savienībā, kas tiek ražoti eksportam uz trešām valstīm, un uz 
globālo emisiju dinamiku, kā arī novērtējumu par šā punkta iepriekšējā daļā 
noteiktās atkāpes saderību ar PTO noteikumiem,”, izņemot vārdus “šā punkta 
iepriekšējā daļā noteiktās atkāpes”

3. daļa: “šā punkta iepriekšējā daļā noteiktās atkāpes” un “Vajadzības gadījumā Komisija 
minētajam ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu, kas paredz aizsardzību 
pret oglekļa emisiju pārvirzes risku un atbilstoši PTO noteikumiem līdz ... [Regulā 
[OIM] noteiktā pārejas perioda beigas] līdzsvaro oglekļa cenas regulas [OIM] 
I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanai Savienībā, kuri tiek ražoti eksportam uz 
trešām valstīm, kurās nav ES ETS līdzīgu oglekļa cenas noteikšanas mehānismu.”

4. daļa: “jo īpaši izvērtējot iespējamos eksporta korekcijas mehānismus iekārtām, kas 
ietilpst 10 % efektīvāko iekārtu, kā noteikts šajā pantā, ņemot vērā saderību ar 
PTO noteikumiem, vai jebkādus citus priekšlikumus, ko Komisija uzskata par 
piemērotiem.”

2. Sociālais klimata fonds ***I

Ziņojums: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 479, 103, 48

3. Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms ***I

Ziņojums: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Ierosinājums noraidīt Komisijas priekšlikumu

noraidīšana 220 ID PS - 69, 506, 48

Leģislatīvā akta projekts

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

komiteja +

14 komiteja PS + 544, 78, 5

20 komiteja PS + 490, 129, 4

22 komiteja ats. +

bd

1 +

24 komiteja

2/PS + 477, 140, 9

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

25S komiteja PS + 479, 134, 10
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

27 komiteja ats. +

34S komiteja ats. +

44 komiteja ats. +

47 komiteja PS + 464, 150, 8

54 komiteja ats. +

56 komiteja ats. +

bd

1 +

58 komiteja

2 +

61 komiteja ats. +

64 komiteja ats. +

89 komiteja ats. +

90 komiteja ats. +

91 komiteja ats. +

92 komiteja ats. +

93 komiteja ats. +

95 komiteja ats. +

96 komiteja ats. +

97 komiteja ats. +

105 komiteja ats. +

127 komiteja ats. +

131 komiteja ats. +

132 komiteja ats. +

133 komiteja ats. +

134 komiteja ats. +

bd

1 +

142 komiteja

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3 +

4 +

147 komiteja ats. +

148 komiteja ats. +

149 komiteja ats. +

176 komiteja ats. +

177 komiteja PS + 472, 145, 8

178 komiteja PS + 475, 140, 9

179 komiteja PS + 487, 128, 8

bd

1 +

181 komiteja

2 +

bd

1 +

45 komiteja

2/EB + 402, 210, 7

1. pants, § 1

228 ID ↓

1. pants, § 2 229 ID -

46 komiteja +1. pants, § 3

230 ID PS - 138, 480, 7

2. pants, § 3 231 ID -

aiz 5. panta 250 ECR PS - 124, 478, 22

bd

1/PS + 453, 157, 14

130 komiteja

2/PS + 488, 133, 3

bd

1/PS ↓

189 The Left

2/PS ↓

aiz 24. panta

251 ECR PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

232 ID PS ↓

207=
252=

ITRE
ECR

PS - 131, 482, 930. pants, § 1

153 komiteja +

bd

1/PS + 380, 236, 8

260 S&D, Renew, 
PPE

2/PS + 433, 165, 21

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

PS ↓

154-
155

komiteja ↓

30. pants, § 2

156 komiteja PS ↓

30. pants, aiz § 2 254 ECR -

31. pants, § 1 212=
257=

ITRE,
ECR

PS - 128, 484, 10

bd

1/PS + 469, 153, 4

2/PS + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE

3/PS + 376, 240, 7

190 The Left PS ↓

bd

1/PS ↓

159 komiteja

2/PS ↓

196 PPE PS ↓

bd

1/PS + 449, 161, 14

31. pants, aiz § 1

262 S&D, Renew, 
PPE

2/PS + 540, 60, 8
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3/PS + 436, 178, 9

4/PS + 340, 263, 18

213 ITRE PS ↓

214=
259=

ITRE
ECR

PS ↓

197 PPE PS ↓

258 ECR PS - 138, 469, 16

31. pants, aiz § 2 191 The Left PS - 37, 583, 4

36. pants, § 3, pirms 
a apakšpunkta

215 ITRE PS - 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

PS + 498, 117, 936. pants, § 3, 
a apakšpunkts

171 komiteja ↓

199=
217=

PPE
ITRE

PS + 485, 119, 1936. pants, § 3, 
b apakšpunkts

172 komiteja ↓

264 S&D, Renew, 
PPE

PS + 491, 119, 1236. pants, § 3, 
c apakšpunkts

173 komiteja ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

PS + 493, 122, 936. pants, § 3, 
d apakšpunkts

174 komiteja ↓

219 ITRE PS - 121, 479, 2136. pants, § 3, aiz 
d apakšpunkta

237 ID PS - 122, 493, 7

bd

1/PS - 155, 459, 9

2/PS - 131, 477, 10

185 Verts/ALE

3/PS - 130, 476, 10

bd

I pielikums

175 komiteja

1/PS + 488, 124, 12
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2/PS + 469, 144, 11

3/PS + 457, 144, 11

3. apsvērums 221 ID PS - 127, 481, 11

bd

1 +

2 +

8 komiteja

3/PS + 318, 296, 9

bd

1 ↓

10. apsvērums

§ sākotnējais 
teksts

2 ↓

11. apsvērums 240 ECR -

bd

1/PS - 120, 493, 6

aiz 12. apsvēruma 186 The Left

2/PS ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

-50. apsvērums

33 komiteja PS - 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

-

203=
224=

ITRE
ID

PS - 139, 476, 4

aiz 50. apsvēruma

242 ECR -

194 PPE PS - 287, 330, 5aiz 51. apsvēruma

35 komiteja EB + 495, 46, 82

36 komiteja +52. apsvērums

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

205=
226=

ITRE
ID

PS - 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

-

246 ECR -

247 ECR -

aiz 52. apsvēruma

248 ECR -

bd

1/PS - 120, 493, 6

187 The Left

2/PS - 141, 466, 8

55. apsvērums

40 komiteja PS + 480, 137, 5

aiz 55. apsvēruma 188 The Left PS - 115, 498, 4

Komisijas priekšlikums PS + 450, 115, 55

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: groz. Nr. 8 (3. daļa), 20, 24 (2. daļa), 25, 33, 40,130, 159, 175 (2. un 3. daļa), 185 

(2. un 3. daļa), 239 (2. daļa), 250, 251, 258, 262
ID: groz. Nr. 14, 40, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 237, 262 (4. daļa)
PPE: groz. Nr. 159, 194
S&D: groz. Nr. 47, 196, 199, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

260, 261, 262, 263, 264, 265
The Left: groz. Nr.156, 159, 175, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 

197, 207, 208, 213, 260, 261, 262
Verts/ALE: groz. Nr. 156, 159, 260 (2. daļa), 261 (3. daļa), 262 (1. un 3. daļa), 263, 264, 265

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: groz. Nr. 34, 35, 44, 54, 61, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 127, 131, 132, 

133, 134, 147, 148, 149, 171, 172, 173, 174
ID: groz. Nr. 8, 22, 25, 27, 47, 56, 64, 130, 159, 176, 177, 178, 179

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
grozījums Nr. 130
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "Lai nodrošinātu, ka OIM pilda savu mērķi samazināt 

globālās oglekļa emisijas un palīdzēt sasniegt Savienības klimata mērķus un 
izpildīt starptautiskās saistības, tostarp Parīzes nolīgumu, Savienības finansiālo 
atbalstu sniedz klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumiem 
vismazāk attīstītajās valstīs, tostarp to centieniem dekarbonizēt un pārkārtot to 
ražošanas nozares, neskarot 1. punktu."

2. daļa: šie vārdi
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grozījums Nr. 185
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "Ķimikālijas KN kods Siltumnīcefekta gāzes 29 – 

organiskās ķimikālijas Oglekļa dioksīds 2804 10 000 – ūdeņradis Oglekļa dioksīds 
2814 10 000 – bezūdens amonjaks Oglekļa dioksīds 2814 20 00 – amonjaka ūdens 
šķīdums Oglekļa dioksīds"

2. daļa: "Ķimikālijas KN kods Siltumnīcefekta gāzes 29 – organiskās ķimikālijas Oglekļa 
dioksīds 2804 10 000 – ūdeņradis Oglekļa dioksīds 2814 10 000 – bezūdens 
amonjaks Oglekļa dioksīds 2814 20 00 – amonjaka ūdens šķīdums Oglekļa 
dioksīds"

3. daļa: “Polimēri KN kods Siltumnīcefekta gāzes 39 – plastmasas un to izstrādājumi 
oglekļa dioksīds un slāpekļa oksīds "

ID
10. apsvērums (COM(2021)0564)
1. daļa: " Pašlaik pastāv vairāki mehānismi, kuru uzdevums ir novērst oglekļa emisiju 

pārvirzi tās apdraudētajos sektoros un apakšsektoros, proti, ES ETS bezmaksas 
kvotu pagaidu iedale un finansiāli pasākumi, ar ko kompensē netiešās emisiju 
izmaksas, kas rodas, jo SEG emisiju izmaksas tiek iekļautas elektroenerģijas 
cenās, kā nosaka Direktīvas 2003/87/EK attiecīgi 10.a panta 6. punkts un 10.b 
pants."

2. daļa: "Tomēr salīdzinājumā ar visu kvotu izsolīšanu ES ETS bezmaksas kvotu iedale 
vājina cenu signālu, ko šī sistēma dod bezmaksas kvotas saņemošajām iekārtām, 
un līdz ar to tā ietekmē stimulus investēt turpmākā emisiju samazināšanā."

grozījums Nr. 58
1. daļa: "“faktiskās emisijas” ir emisijas, kas aprēķinātas un verificētas, pamatojoties uz 

primārajiem datiem par preču ražošanas procesiem,"
2. daļa: " un kas radušās preču ražošanas procesos patērētās elektroenerģijas ražošanas 

laikā;"

grozījums Nr. 142
1. daļa: "Dalībvalsts vai jebkura puse, kuru skar 2. punktā aprakstītās situācijas vai kura 

gūst no tā labumu, var paziņot Komisijai, ja tā saskaras ar apiešanas praksi. "
2. daļa: " Arī tādas ieinteresētās puses, kas nav tieši skartās puses, piemēram, vides 

organizācijas un nevalstiskās organizācijas, kurām ir konkrēti pierādījumi par šīs 
regulas apiešanu, var paziņot Komisijai."

3. daļa: "Komisija pastāvīgi seko līdzi, lai identificētu apiešanas praksi, arī veicot tirgus 
uzraudzību vai izmantojot jebkādus attiecīgos informācijas avotus,"

4. daļa: "piemēram, pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesniegumus un ziņojumus.

grozījums Nr. 181
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "5 %"
2. daļa: šie vārdi

PPE
grozījums Nr. 45
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu "iespējamu"
2. daļa: šis vārds

The Left:
grozījums Nr. 187
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "Lai gan ieņēmumi, kas gūti no OIM sertifikātu 

pārdošanas, tiks ieskaitīti Savienības budžetā kā vispārēji ienākumi un tos 
nevajadzētu iezīmēt nekādiem konkrētiem Savienības budžeta izdevumiem, 
ņemot vērā Savienības budžetam piemērojamo universāluma principu,"

2. daļa: šie vārdi

Verts/ALE
grozījums Nr. 159
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "OIM koeficients šajā regulā iekļautajām precēm 

pēc ...[šīs regulas stāšanās spēkā]” un “ir vienāds ar 100 % pirmajā gadā, 70 % 
otrajā gadā, 40 % trešajā gadā un sasniedz 0 % pēc 4 gadiem."

2. daļa: šie vārdi
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grozījums Nr. 260
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija vajadzības 

gadījumā var iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai pielāgotu 31. pantā minēto 
OIM koeficientu vai atliktu 36. panta 3. punkta d) apakšpunkta stāšanos spēkā 
attiecībā uz minētajām precēm."

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 186
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "un globālo dienvidu valstu"
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 189
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "lai atbalstītu valstis ar zemiem un vidējiem 

ienākumiem, kuras OIM skar visvairāk."
2. daļa: šie vārdi

ECR, PPE
grozījums Nr. 8
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "gan" (aiz vārda "izsolīšanu") un "gan netiešo emisiju 

izmaksu kompensācija"
2. daļa: "gan" (aiz vārda "izsolīšanu")
3. daļa: "gan netiešo emisiju izmaksu kompensācija"

ECR, ID:
grozījums Nr. 24
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu "polimēru"
2. daļa: šie vārdi
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grozījums Nr. 175
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "Ķimikālijas KN kods Siltumnīcefekta gāzes 29 – 

organiskās ķimikālijas Oglekļa dioksīds 2804 10 000 – ūdeņradis Oglekļa 
dioksīds 2814 10 000 – bezūdens amonjaks Oglekļa dioksīds" un "Polimēri KN kods 
Siltumnīcefekta gāzes 39 – plastmasas un to izstrādājumi oglekļa dioksīds un 
slāpekļa oksīds"

2. daļa: "Ķimikālijas KN kods Siltumnīcefekta gāzes 29 – organiskās ķimikālijas Oglekļa 
dioksīds 2804 10 000 – ūdeņradis Oglekļa dioksīds 2814 10 000 – bezūdens 
amonjaks Oglekļa dioksīds"

3. daļa: "Polimēri KN kods Siltumnīcefekta gāzes 39 – plastmasas un to izstrādājumi 
oglekļa dioksīds un slāpekļa oksīds"

ID, The Left, Verts/ALE
grozījums Nr. 261
1. daļa: "No dienas, kas sāk piemērot OIM, kā paredzēts 36. panta 3. punktā, bezmaksas 

kvotas netiek iedalītas saistībā ar I pielikumā minēto preču ražošanu Savienībā. 
Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, līdz 2032. gadam šādu preču ražošanai 
iedala bezmaksas kvotas"

2. daļa: "samazinātā apmērā. Piemēro OIM koeficientu, ar ko samazina šo preču ražošanai 
iedalāmās bezmaksas kvotas. OIM koeficients ir vienāds ar 100 % laikposmā no 
2023. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim un atkarībā no šīs regulas 
36. panta 3. punkta d) apakšpunkta piemērošanas 93 % – 2027. gadā, 84 % – 
2028. gadā, 69 % – 2029. gadā, 50 % – 2030. gadā, 25 % – 2031. gadā un 2032. 
gadā sasniedz 0 %. OIM koeficients šajā regulā iekļautajām precēm pēc ...[šīs 
regulas stāšanās spēkā] saskaņā ar 2. panta 1.a punktā noteikto grafiku ir vienāds 
ar 100 % pirmajā gadā, 93 % – otrajā gadā, 84 % – trešajā gadā, 69 % - ceturtajā 
gadā, 50 % – piektajā gadā, 25 – % sestajā gadā un sasniedz 0 % pēc 6 gadiem." 
izņemot vārdus "OIM koeficients šajā regulā iekļautajām precēm pēc ...[šīs regulas 
stāšanās spēkā]” un “ir vienāds ar 100 % pirmajā gadā, 93 % – otrajā gadā, 84 % 
– trešajā gadā, 69 % - ceturtajā gadā, 50 % – piektajā gadā, 25 – % sestajā gadā 
un sasniedz 0 % pēc 6 gadiem."

3. daļa: šie vārdi

ECR, ID, The Left, Verts/ALE
grozījums Nr. 262
1. daļa: "Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, atkāpjoties no 1. punkta c) 

apakšpunkta pirmās un otrās daļas, Savienībā notiekošai šīs regulas I pielikumā 
uzskaitīto produktu ražošanai turpina saņemt bezmaksas kvotas ar nosacījumu, ka 
šādi produkti ir paredzēti eksportam uz trešām valstīm, kurās nav oglekļa cenas 
noteikšanas mehānismu, kas līdzīgi ES ETS."

2. daļa: "Līdz 2025. gada 31. decembrim Komisija var iesniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kurā tā sniedz detalizētu novērtējumu par ES ETS un OIM 
ietekmi uz tādu I pielikumā uzskaitītu produktu ražošanu Savienībā, kas paredzēti 
eksportam uz trešām valstīm, un uz globālo emisiju dinamiku, kā arī novērtējumu 
par pirmās daļas noteikumu saderību ar PTO noteikumiem. Vajadzības gadījumā 
Komisija minētajam ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu, kas paredz 
aizsardzību pret oglekļa emisiju pārvirzes risku un kas līdzsvaro oglekļa cenas šīs 
regulas I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanai Savienībā, kurus ražo eksportam 
uz trešām valstīm, kurās nav oglekļa cenas noteikšanas mehānismu, kas līdzīgi ES 
ETS, tādā veidā, kas ir saderīgs ar PTO, līdz 2026. gada 31. decembrim,", izņemot 
vārdus "pirmās daļas"

3. daļa: "pirmās daļas"
4. daļa: "jo īpaši izvērtējot iespējamos eksporta korekcijas mehānismus iekārtām, kas 

pieder 10 % efektīvākajām iekārtām, kā noteikts Direktīvas 2003/87/EK 10.a 
pantā, ņemot vērā saderību ar PTO, vai citus priekšlikumus, ko Komisija uzskata 
par piemērotiem."
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Dažādi
Grozījums Nr. 249 ir atcelts. 
ID grupa atsauca grozījumu Nr. 236.
ITRE komiteja atsauca grozījumus Nr. 201–219, bet tos pārņēma ECR grupa saskaņā ar EP 
Reglamenta 180. panta 5. punktu.
PPE grupa atsauca grozījumus Nr. 92, 193, 195, 196 un 197. ID grupa pārņēma grozījumus Nr. 
196 un 197 saskaņā ar EP Reglamenta 180. panta 5. punktu.
S&D grupa un grupa “Renew” atsauca grozījumus Nr. 238 un 239.
Catherine Griset atsauca savu atbalstu grozījumam Nr. 220.


