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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS) tika ieviesta 2005. gada 1. janvārī un ir 
viens no vissvarīgākajiem ES klimata politikas instrumentiem tādēļ, ka tas ekonomiski 
efektīvā veidā spēj panākt absolūtu emisiju samazinājumu. Saskaņā ar Eiropadomes 
pieprasījumu Komisija ir izstrādājusi direktīvu, ar ko groza iepriekšējo direktīvu, lai uzlabotu 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas noteiktību un paredzamību. Direktīvas mērķis ir daļēji 
kodificēt sadedzināšanas iekārtu jēdziena interpretāciju, lai pārtrauktu direktīvas darbības 
jomas nekonsekventu piemērošanu un tajā iekļautu jaunas nozares un gāzes laika periodam 
pēc 2013. gada. Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecība vispirms skar 
dalībvalstu valdības un reģionālās grupas. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka tā tieši neskar 
vietējās un reģionālās iestādes. Tas tomēr ir ļoti šaurs uzskats, jo tirgū ienākošās 
sadedzināšanas iekārtas tiek izvietotas kādā no dalībvalsts reģioniem, un šo iekārtu 
efektivitāte, kas atkarīga no to centieniem pielāgoties mainīgajiem enerģijas avotiem, kā arī 
no to paļāvības uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu nepārtraukto tirdzniecību 
tirgū, tiešā veidā ietekmēs apkārtējo vidi, tās ekonomisko attīstību, kā arī tās sociālo kohēziju
un nodarbinātības līmeni.

Komisijas priekšlikums ir ļoti tehnisks un precīzs dokuments, kas ir starptautisko nolīgumu 
neatņemama daļa.

Kā bieži uzsvērusi komisāre D. Hübner, saskaņā ar jaunajiem noteikumiem un 2007.–
2013. gada plānošanas periodu Eiropas reģionālās attīstības politikai ir liela nozīme 
ilgtspējīgas, konkurētspējīgas un drošas enerģijas finansēšanā un atbalstīšanā. Laika periodā 
no 2007. gada līdz 2013. gadam kohēzijas politikas sistēmā paredzēts palielināt jau tā 
ievērojamo tās ieguldījumu enerģijas avotu drošības un ilgtspējas veicināšanā. Finansiālā 
izteiksmē „EUR 15,2 miljardi no kohēzijas politikas finansējuma minētajam periodam ir 
piešķirti ieguldījumiem atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā”.

Ņemot vērā minētos lielos ieguldījumus, kā arī, lai rosinātu attiecīgos reģionus kontrolēt 
saistību starp ES struktūrfondu ieguldījumiem un sadedzināšanas iekārtu darbību šajos 
reģionos, kas gūst labumu no šādiem ieguldījumiem, atzinuma sagatavotājs ierosina, ka 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām, kas atbildīgas par reģionālās attīstības fondiem, jābūt 
informētām par:

 tirdzniecības darījumiem saistībā ar to teritorijā esošajām iekārtām, lai rosinātu 
novērtēt reģionālā fonda izdevumus, kas piešķirti ar mērķi palīdzēt iekārtas 
darbinošajiem uzņēmumiem nomainīt izmantoto tehnoloģiju pret tīriem un 
atjaunojamiem avotiem.

Parlaments nesen ir uzsvēris1 faktu, ka daudzi ES reģioni, jo īpaši tie, kuru lielākais ienākumu 
avots ir tūrisms, lai nodrošinātu šīs svarīgās nozares nepārtrauktu attīstību, ir ļoti atkarīgi no 
lētiem gaisa satiksmes pakalpojumiem. Tādēļ tādas valstis, kā Kipra, Grieķija, Malta, kā arī 
attālākie ES reģioni, ir ieinteresēti nodrošināt mērenu līdzsvaru starp nepieciešamību veikt 
efektīvus klimata pārmaiņu seku mazināšanas pasākumus un ilgtspējīgiem lētiem gaisa 
satiksmes pakalpojumiem.
                                               
1 Skat. M.Sudre ziņojumu par stratēģiju attālākajiem reģioniem
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Visbeidzot, pirmā tirdzniecības perioda pieredze parādīja, ka maksa par atļaujām var krasi 
atšķirties, radot nedrošību tiem, kuri apsver iespēju veikt ieguldījumus enerģijas taupīšanas 
vai atjaunošanas projektos, un tādējādi padarot šādus ieguldījumus mazāk pievilcīgus. Jaunajā 
sistēmā jāietver pasākumi spekulatīvu darbību ierobežošanai, kuras, kā pēdējā laikā redzam 
citos tirgos, sākot ar pārtiku un beidzot ar naftu, var radīt postošas sekas.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Tāpēc kvotu piešķiršanas pamatā jābūt 
izsoles principam — tā ir visvienkāršākā 
sistēma, ko parasti uzskata arī par
ekonomiski efektīvāko. Tas ļautu arī 
pārtraukt virspeļņas gūšanu un nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus gan 
esošajām iekārtām, gan jaunajām iekārtām 
un tautsaimniecībām, kuru ekonomiskā 
izaugsme ir straujāka nekā vidējais rādītājs.

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Emisijas kvotu piešķiršana bez maksas, 
pamatojoties uz standartiem un patieso 
ražošanas apjomu ir ekonomiski 
efektīvākā sistēma, kas var sekmēt 
ierosmes zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju jomā un palīdzēt sasniegt 
emisiju samazināšanas mērķi. Tas ļautu 
arī pārtraukt virspeļņas gūšanu un 
nodrošinātu vienādus konkurences 
apstākļus gan esošajām iekārtām, gan 
jaunajām iekārtām un tautsaimniecībām, 
kuru ekonomiskā izaugsme ir straujāka 
nekā vidējais rādītājs.

Pamatojums

Izsoles nav labākais veids, kā izveidot izdevīgu un efektīvu emisiju tirdzniecības sistēmu, kura 
patiesi palīdzētu sasniegt emisiju samazināšanas mērķus ar iespējami nelielām izmaksām. 
Labāka ir kvotu piešķiršana, pamatojoties uz standartiem un patieso ražošanas apjomu, jo tā 
nodrošina ekoloģisko efektivitāti par minimālām izmaksām, kā to apliecina arī nesenais 
IFIEC uzdevumā veiktais ECOFYS pētījums.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Visām dalībvalstīm nāksies veikt 
ievērojamus ieguldījumus, lai līdz 
2020. gadam samazinātu oglekļa 
intensitāti, un tām dalībvalstīm, kuru 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju joprojām ir 
krietni zemāki par vidējo rādītāju un kas 
ekonomiskajā attīstībā cenšas panākt 
turīgākās dalībvalstis, būs jāvelta 
ievērojami pūliņi energoefektivitātes 
uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir izvirzīts 
mērķis likvidēt konkurences traucējumus 
Kopienas iekšienē un nodrošināt 
iespējami lielāku ekonomisko efektivitāti, 
ES pārtopot par tautsaimniecību, kas rada 
zemas oglekļa emisijas, nebūtu vēlams, ka 
Kopienas sistēmas aptvertajiem sektoriem 
dalībvalstīs piemērotu atšķirīgu režīmu. 
Tāpēc ir jāizveido citi mehānismi, lai 
sniegtu atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, 
kam ir zemāki ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un straujākas ekonomiskās 
izaugsmes izredzes. 90 % no izsolāmo 
kvotu kopapjoma jāsadala starp 
dalībvalstīm atkarībā no tā, kāda bija to 
relatīvā procentuālā daļa no 2005. gada 
emisijām Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā. Kopienas solidaritātes un 
izaugsmes vārdā 10 % no šī apjoma 
jāsadala par labu minētajām dalībvalstīm 
un jāizmanto, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei. 
Sadalot minētos 10 %, jāņem vērā 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2005. gadā 
un dalībvalstu ekonomiskās izaugsmes 
izredzes, un lielāks daudzums kvotu 
jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 

Svītrots
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perspektīvām. Dalībvalstis, kuru vidējie 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju par vairāk 
20 % pārsniedz Kopienas vidējo rādītāju, 
piedalās šādā sadalē, izņemot gadījumus, 
kad visas paketes kopējās izmaksas, kas 
aplēstas dokumentā SEC(2008)85, 
pārsniedz 0,7% no IKP.

Pamatojums

Šis pielāgojums ir vajadzīgs, lai pieņemtu standartu shēmu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums 
pētniecībai un attīstībai emisiju 
samazināšanas un pielāgošanās jomā, 
atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas 
ir atjaunojamā enerģija —, centieni 
izpildīt ES apņemšanos līdz 2020. gadam 
palielināt energoefektivitāti par 20 %, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana, 
iemaksas Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, pasākumi 
mežu izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 

Svītrots
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plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi 
par izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko 
var veikt atbilstīgi Līguma 87. un 
88. panta noteikumiem.

Pamatojums

Šis pielāgojums ir vajadzīgs, lai pieņemtu standartu shēmu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas 
par siltumenerģiju, kas saražota, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas 
saražota iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, 
lai izvairītos no konkurences kropļošanas.

(16) Emisiju kvotu tirdzniecība ir 
instruments, kam jāpalīdz sasniegt CO2 
samazināšanas mērķi ar minimālām 
izmaksām. Emisijas kvotu piešķiršana bez 
maksas, pamatojoties uz standartiem un 
patieso ražošanas apjomu, ir vajadzīgais 
stimuls energoefektivitātes uzlabošanai. 
Tādējādi varētu ierobežot emisiju kvotu 
tirdzniecības radītos izdevumus gan 
iesaistītajām iekārtām, gan netiešā veidā 
patērētājiem, pazeminot CO2 emisiju 
samazināšanas finansiālās vajadzības 
saskaņā ar noteikto mērķi. Līdz ar to 
saskaņā ar KLP joprojām atļautās CO2 
emisijas neradīs izdevumus Kopienai. 
Izdevumi radīsies tikai tad, kad šīm 
emisijām piemēros turpmāku stingrāku 
samazināšanas mērķi. Šāds ierobežojums 
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absolūti nekaitē klimata pārmaiņu 
politikai. CO2 emisijas samazinājuma 
mērķa sasniegšanu var nodrošināt, 
standartus nosakot pareizi. Iespēja 
turpmākajos gados veikt standartu 
lejupejošu korekciju faktiski ļauj sasniegt 
vispārēju samazināšanas mērķi. Tāpēc no 
2013. gada visos elektroenerģijas nozares 
sektoros un visā laika posmā vajadzētu 
noteikt bezmaksas kvotas, kuras piešķirtu, 
pamatojoties uz standartiem un patieso 
ražošanas apjomu.

Pamatojums

Izsoles nav labākais veids, kā izveidot izdevīgu un efektīvu emisiju tirdzniecības sistēmu, kura 
patiesi palīdzētu sasniegt emisiju samazināšanas mērķus ar iespējami nelielām izmaksām. 
Labāka ir kvotu piešķiršana, pamatojoties uz standartiem un patieso ražošanas apjomu, jo tā 
nodrošina ekoloģisko efektivitāti par minimālām izmaksām, kā to apliecina arī nesenais 
IFIEC uzdevumā veiktais ECOFYS pētījums.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kas atticas uz citiem Kopienas 
sistēmas aptvertajiem sektoriem, ir 
jāparedz pārejas kārtība, proti, 2013. gadā 
piešķirtās bezmaksas kvotas veidotu 80 % 
no daudzuma, kas atbilst Kopienas 
emisiju procentuālajam apjomam 2005.–
2007. gadā, ko šīs iekārtas emitējušas, 
proporcionāli Kopienas ikgadējo emisiju 
kvotu kopapjomam. Tas nozīmē, ka 
piešķirto bezmaksas kvotu apjoms katru 
gadu samazināsies un 2020. gadā 
bezmaksas kvotas vairs nepiešķirs.

Svītrots

Pamatojums

Ar oglekļa dioksīda emisiju saistītās izmaksas ir pilnībā jāiekļauj izstrādājuma cenā, lai 
virzītu tirgu uz klimatam draudzīgāku patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana nozīmētu izjaukt 
tirgus mehānismu darbību, savukārt visu kvotu izsole pasargātu no lielas birokrātijas un 
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nāktu par labu tiem, kuru sniegums ir vislabākais.  Ar ārvalstu kvotu importa prasību ir 
jānovērš oglekļa emisiju pārvirze un negodīgas konkurences draudi Eiropas uzņēmumiem no 
tām valstīm, kuras nav pievienojušās visaptverošam starptautiskam nolīgumam par klimata 
pārmaiņām.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka 
pagaidu bezmaksas kvotas iekārtām 
piešķir, ievērojot saskaņotus Kopienas 
noteikumus („salīdzinošus novērtējumus”). 
Šos noteikumus izstrādā, ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus un siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu uztveršanu un uzglabāšanu. Šādi 
noteikumi nedrīkst radīt stimulu emisiju 
palielināšanai, un tiem jānodrošina, ka 
aizvien lielāka daļa šo kvotu tiek izsolīta.
Piešķiramās kvotas nosaka pirms 
tirdzniecības perioda, lai nodrošinātu 
netraucētu tirgus darbību. Tāpat 
noteikumi nedrīkst radīt nepieņemamus 
konkurences kropļojumus rūpniecisko 
iekārtu elektroapgādes un siltumapgādes 
tirgū. Šos noteikumus piemēro jaunām 
iekārtām, kas veic tādas pašas darbības kā 
esošās iekārtas, kurām piešķir pagaidu 
bezmaksas kvotas. Lai novērstu 
konkurences kropļojumus iekšējā tirgū, 
bezmaksas kvotas nepiešķir par 
elektroenerģijas ražošanu jaunās iekārtās. 
Kvotas, kas rezervētas jaunajām iekārtām, 
2020. gadā nodod izsolē.

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā, jāparedz, ka 
bezmaksas kvotas iekārtām piešķir, 
ievērojot saskaņotus Kopienas noteikumus 
(„standartus”). Šos noteikumus izstrādā, 
ņemot vērā vislietderīgākās tehnoloģijas 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
un energoefektivitātes jomā. Šādi 
noteikumi nedrīkst radīt stimulu emisiju 
palielināšanai ar neefektīvām iekārtām.
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Pamatojums

Par svarīgāko kvotu piešķiršanas mehānismu jākļūst standartiem, kuri balstās uz patieso 
ražošanas apjomu visās nozarēs. Tāpēc nav nepieciešami papildu noteikumi attiecībā uz 
jaunām iekārtām u.tml., un tos var svītrot. Kvotas, kas piešķirtas, pamatojoties uz standartiem 
un patieso ražošanas apjomu, rada izaugsmes iespēju efektīviem ražotājiem uz neefektīvo 
rēķina, kā arī sekmē klimata politikas vispārējo mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
radītāji nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju pieaugumu 
trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai netiktu 
piemēroti līdzvērtīgi oglekļa emisiju 
ierobežojumi (CO2 emisiju pārvirze); tajā 
pašā laikā dažas energoietilpīgas nozares 
un apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena piešķirs 
bezmaksas kvotas pat līdz 100 % apmērā
nozarēm un apakšnozarēm, kas atbilst 
attiecīgiem kritērijiem. Šo nozaru un 
apakšnozaru definīciju un vajadzīgos 
pasākumus pārskatīs, lai nodrošinātu, ka 
tiek veikti vajadzīgie pasākumi, un 
nepieļautu pārmērīgu kompensāciju. Kas 
attiecas uz tādām konkrētām nozarēm vai 
apakšnozarēm, kurās var pienācīgi 

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
nolīgumu, lai panāktu, ka vidējā 
temperatūra pasaulē nepaaugstinās par 
vairāk nekā 2°C; Kopiena atzinīgi vērtē 
Bali gūtās sekmes virzībā uz šo mērķi. Ja 
pārējās attīstītās valstis un citi lielākie 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
radītāji nepievienosies šis starptautiskajam 
nolīgumam, tas var izraisīt siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju pieaugumu 
trešās valstīs, jo tajās rūpniecībai netiktu 
piemēroti līdzvērtīgi oglekļa emisiju 
ierobežojumi (CO2 emisiju pārvirze); tajā 
pašā laikā dažas energoietilpīgas nozares 
un apakšnozares Kopienā, kuras konkurē 
starptautiskajā tirgū, varētu nokļūt 
ekonomiski neizdevīgās pozīcijās. Tas 
varētu mazināt ieguvumus no Kopienas 
pasākumiem un apdraudētu vides 
integritāti. Lai novērstu ar CO2 emisiju 
pārvirzi saistīto risku, Kopiena arī pieņems 
uz standartiem balstītu bezmaksas kvotu 
shēmu nozarēm un apakšnozarēm, kas 
atbilst attiecīgiem kritērijiem.
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pamatot, ka CO2 emisiju pārvirzi citādi 
novērst nav iespējams, kurās 
elektroenerģijas izmaksas veido lielu daļu 
no ražošanas izmaksām un kurās 
elektroenerģijas ražošana noris efektīvi, 
īstenojot pasākumus, var ņemt vērā 
elektroenerģijas patēriņu ražošanas 
procesā, nemainot kvotu kopapjomu.

Pamatojums

Visefektīvākais un izmaksu ziņā lietderīgākais risinājums ir standartu shēma, kas pamatojas 
uz labākās pieejamās tehnoloģijas izmantošanu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2011. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras energoietilpīgās 
nozares vai apakšnozares varētu skart CO2 
emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. Energoietilpīgām nozarēm, 
par kurām konstatēts, ka tās apdraud 
ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks, 
varētu piešķirt vairāk bezmaksas kvotu, 
vai arī varētu ieviest reāli funkcionējošu 
oglekļa izlīdzināšanas sistēmu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz trešo valstu iekārtām un 
Kopienas iekārtām, kuras apdraud 

(20) Tāpēc Komisijai ne vēlāk kā līdz 
2010. gada jūnijam no jauna jāizvērtē 
stāvoklis, jāapspriežas ar visiem 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem un, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu, 
jāiesniedz ziņojums, kam pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. Šajā sakarā 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30 
jūnijam jānoskaidro, kuras energoietilpīgās 
nozares vai apakšnozares varētu skart CO2 
emisiju pārvirze. Sagatavojot šo analīzi, 
jāizvērtē, vai ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus.
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ievērojams CO2 emisiju pārvirzes risks. 
Izveidojot šādu sistēmu, importētājiem 
varētu izvirzīt ne mazāk labvēlīgas 
prasības kā iekārtām ES, piemēram, 
varētu paredzēt kvotu nodošanu. Visiem 
pasākumiem jāatbilst UNFCCC 
principiem, īpaši principam par kopīgiem, 
tomēr atšķirīgiem pienākumiem un 
iespējām, ievērojot īpašo stāvokli 
vismazāk attīstītajās valstīs. Tāpat 
pasākumiem jāatbilst Kopienas 
starptautiskajām saistībām, tostarp 
saistībām, kas izriet no PTO nolīguma.

Pamatojums

Standartu shēmas pieņemšana līdz minimumam samazinās oglekļa pārvirzes risku. Tomēr nav 
saprotams, kāpēc ir paredzēts tikai 2010. gadā noteikt nozares, kuros varētu rasties oglekļa 
pārvirze. Tas vienkārši novilcinās jebkādus iespējamos ieguldījumus. Vienam gadam 
vajadzētu būt pietiekamam, lai Komisija varētu pieņemt lēmumu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) [Runājot par pieeju kvotu piešķiršanai, 
aviācijai būtu jāpiemēro tāds pats režīms 
kā citām nozarēm, kurām piešķir pagaidu 
bezmaksas kvotas, nevis režīms, ko 
attiecina uz elektroenerģijas ražotājiem. 
Tas nozīmē, ka 2013. gadā 80 % no 
kvotām piešķirs bez maksas, bet pēcāk 
aviācijai piešķirto bezmaksas kvotu apjoms 
ik gadu samazināsies par vienādu 
daudzumu un 2020. gadā bezmaksas 
kvotas vairs nepiešķirs. Kopienai un 
dalībvalstīm arī turpmāk jācenšas panākt 
vienošanās par globāliem pasākumiem, lai 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas aviācijas nozarē; kad nākamo 
reizi pārskatīs Kopienas sistēmu, jāizvērtē 
arī stāvoklis šajā nozarē.]

(33) [Runājot par pieeju kvotu piešķiršanai, 
aviācijai būtu jāpiemēro tāds režīms, kas 
atbilst šīs nozares iespējām vidēji ilgā un 
ilgā termiņā izmantot alternatīvus 
degvielas veidus. Tas nozīmē, ka 
2013. gadā 80 % no kvotām piešķirs bez 
maksas, bet pēcāk aviācijai piešķirto 
bezmaksas kvotu apjoms ik gadu 
samazināsies par vienādu daudzumu un 
2020. gadā bezmaksas kvotas vairs 
nepiešķirs. Kopienai un dalībvalstīm arī 
turpmāk jācenšas panākt vienošanās par 
globāliem pasākumiem, lai samazinātu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
aviācijas nozarē; kad nākamo reizi 
pārskatīs Kopienas sistēmu, jāizvērtē arī 
stāvoklis šajā nozarē.] Komisijai vajadzētu 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
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mazinātu iespējamo negatīvo ekonomisko 
un sociālo ietekmi Eiropas Savienības 
attālākajos reģionos un salās (tostarp 
mazās salu dalībvalstīs), kā arī reti 
apdzīvotos Ziemeļeiropas reģionos, uz 
kuriem attiecas šīs direktīvas noteikumi.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Šīs direktīvas ieviešanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas 
procedūras. Jo īpaši Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt pasākumus attiecībā uz 
kvotu izsoli, Kopienas pagaidu kvotu 
piešķiršanu, emisiju monitoringu, ziņošanu 
un pārbaudi, pārbaudītāju apstiprināšanu 
un projektu saskaņoto noteikumu 
īstenošanu. Tā kā šie pasākumi ir vispārēja 
rakstura un paredzēti, lai grozītu šīs 
direktīvas nebūtiskus elementus un lai 
papildinātu šo direktīvu, pievienojot vai 
grozot jaunus nebūtiskus elementus, tie 
būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, veicot rūpīgu pārbaudi, kas 
paredzēta Lēmuma Nr. 1999/468/EK 5a. 
pantā.

(34) Pasākumi, kas ir vajadzīgi šīs 
direktīvas īstenošanai, būtu jāapstiprina 
saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību. Jo īpaši Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt pasākumus 
attiecībā uz kvotu piešķiršanu saistībā ar 
standartu shēmu, emisiju monitoringu, 
ziņošanu un pārbaudi, pārbaudītāju 
apstiprināšanu un projektu saskaņoto 
noteikumu īstenošanu. Tā kā šie pasākumi 
ir vispārēja rakstura un paredzēti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus 
un lai papildinātu šo direktīvu, pievienojot 
vai grozot jaunus nebūtiskus elementus, tie 
būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, veicot rūpīgu pārbaudi, kas 
paredzēta Lēmuma Nr. 1999/468/EK 5a. 
pantā.

Pamatojums

Pagaidu bezmaksas kvotu piešķiršana nenotiks, jo standartu shēmu piemēros arī 
energoietilpīgajām nozarēm. Saskaņā ar standartu shēmu izsole notiek vienīgi tad, ja 
attiecīgajā vietā nav standarta.

Grozījums Nr. 11
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Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 6. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9.a pants -3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja kvotu apmērs, kas noteiktas 
nozares operatoriem piešķirts papildus 
sakarā ražošanas pieaugumu atbilstīgi 
10.a panta 2. punkta otrajam teikumam 
pārsniedz kvotu apmēru, kuru operatori 
atgriezuši šajā nozarē nepietiekamas 
samazināšanas dēļ atbilstīgi 
retrospektīviem pielāgojumiem, tiek 
samazināti standarti šajā konkrētajā 
nozarē gadā, kas seko gadam, kad 
neatbilstība konstatēta saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
noteikta [23. panta 3. punktā] veidā, kurš 
nodrošina emisiju vispārējas 
samazināšanās panākšanu 9. panta 
darbības jomas ietvaros. Šajā nolūkā 
kompetentās iestādes līdz 30. aprīlim ik 
gadu informē Komisiju, vai ir pārsniegts 
emisiju kvotu daudzums.

Pamatojums

Brīvo kvotu piešķiršana, retrospektīvi pielāgojot tās faktijas ražošanas apjomam, nodrošina 
CO2 samazināšanas mērķa īstenošanu un paredz efektīvu puieaugumu, kā arī izvairīšanos no 
virspeļņas (par to liecina ECOFYS pētījums attiecībā uz IFIEC metodi). Ražošanas 
pieauguma gadījumā retrospektīva pielāgošana var būt pamatā papildu kvotām vienā gadā. 
Tomēr jānodrošina vispārējā mērķa īstenošana. Tādēļ, ja piešķirtās kvotas pārsniedz plānoto, 
atšķirīgie standarti jāpielāgo „uz leju”, atbilstīgi korekcijas mehānismam, kas jānosaka 
saskaņā ar 23. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
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10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants
Kvotu izsole

1. Sākot ar 2013. gadu, dalībvalstis izsola 
visas kvotas, kas nav piešķirtas bez 
maksas saskaņā ar 10.a pantu.
2. Kopējo kvotu apjomu, ko izsolīs katra 
dalībvalsts, veido šādi komponenti:
(a) 90 % no kopējā izsolāmā kvotu apjoma 
sadala starp dalībvalstīm tādās daļās, kas 
ir vienādas ar attiecīgās dalībvalsts 
apstiprināto emisiju daļu Kopienas 
sistēmā 2005. gadā;
(b) 10 % no kopējā izsolāmā kvotu 
apjoma sadala starp dažām dalībvalstīm 
Kopienas solidaritātes un izaugsmes 
labad, tādējādi kvotu apjomu, ko šīs 
dalībvalstis izsola saskaņā ar 
a) apakšpunktu, palielinot par 
IIa pielikumā norādīto procentuālo 
daudzumu.
Kas attiecas uz a) apakšpunktu, to 
dalībvalstu daļu, kas Kopienas sistēmā 
2005. gadā nepiedalījās, aprēķina, 
izmantojot to apstiprinātās emisijas 
saskaņā ar Kopienas sistēmu 2007. gadā.
Ja vajadzīgs, pirmās daļas b) apakšpunktā 
minēto procentuālo apjomu proporcionāli 
pielāgo, lai nodrošinātu, ka pārdalītais 
daudzums ir 10 %.
3. Vismaz 20 % no ieņēmumiem, kas gūti, 
izsolot 2. punktā minētās kvotas (tostarp 
visiem ieņēmumiem no izsolēm, kas 
minētas 2. punkta b) apakšpunktā), 
izmanto šādiem mērķiem:
(a) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju samazināšana, tostarp iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, 
pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmei, 
finansējums pētniecībai un attīstībai 
emisiju samazināšanas un pielāgošanās 
jomā, tostarp līdzdalība Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna 

Svītrots



PE406.005v02-00 16/27 AD\734965LV.doc

LV

iniciatīvās;
(b) atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — lai izpildītu 
Kopienas saistības līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas 
ir atjaunojamā enerģija, un palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;
(c) siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiskā uzglabāšana, 
īpaši no ogļu spēkstacijām;
(d) pasākumi mežu izciršanas novēršanai, 
īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;
(e) pasākumi, lai sekmētu jaunattīstības 
valstu pielāgošanos klimata pārmaiņu 
ietekmei;
(f) pasākumi, lai risinātu sociālas grūtības 
mājsaimniecībās ar maziem un vidējiem 
ienākumiem, piemēram, palielinot 
mājokļu energoefektivitāti un 
siltumizolāciju, un
(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.
4. Ziņojumos, ko dalībvalstis iesniedz 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 280/2004/EK, 
ietver informāciju par ieņēmumu 
izmantošanu ikvienam minētajam 
mērķim.
5. Līdz 2010. gada 31. decembrim 
Komisija pieņem regulu par izsoles 
grafiku, administrēšanu un citiem 
aspektiem, lai nodrošinātu, ka izsoles 
norit atklāti, pārredzami un bez 
diskriminācijas. Izsoles rīko tā, lai 
operatoriem (jo īpaši visiem mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, kas iesaistījušies 
Kopienas sistēmā) nodrošinātu pilnīgu 
pieeju un lai citi dalībnieki neradītu 
šķēršļus izsoles norisei. Minēto 
pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar [23. panta 3. punktā] 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Pamatojums

Izsoles, kas rīkotas, pamatojoties uz ETS, visiem patērētājiem rada maksimālas izmaksas un 
nenod papildu ieguvumu attiecībā uz CO2 emisijas samazināšanu. Tas nozīmē, ka 
patērētājiem vajadzēs maksāt jaunu CO2  emisijas nodokli. Lai ES patērētāji ietaupītu 
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EUR 55 miljardus gadā un lai enerģijas cenu pazeminātu par 20–30 EUR/MWh, neapšaubot 
ETS efektivitāti, nevajadzētu izmantot vairāksolīšanu. Bezmaksas kvotas, kas piešķirtas, 
pamatojoties uz standartiem un faktisko ražošanas apjomu, var nodrošināt izmaksu ziņā 
izdevīgu un ekoloģiski iedarbīgu līdzekli.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

1. Sākot ar 2013. gadu, dalībvalstis visas 
kvotas piešķir bez maksas visam 
periodam. Komisija līdz 2009. gada 
30. jūnijam pieņem Kopienas mērogā 
pilnībā saskaņotus īstenošanas noteikumus 
2. un 3. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Nozaru, uz kurām attiecas 
direktīva, noteikšana tomēr ir būtisks 
elements, un tāpēc jebkuri šā jautājuma 
grozījumi ir jāregulē.

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, un 
nerada stimulu palielināt emisijas.
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Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs 
pamatojums, ņemot vērā nolīguma 
nosacījumus.

Pamatojums

Kvotu izsolīšana nav nepieciešama ES noteikto CO2 samazināšanas mērķa sasniegšanai; tas 
izraisītu enerģijas cenu ievērojamu celšanos, kaitētu rūpniecības nozares konkurētspējai un 
samazinātu patērētāju pirktspēju.  Ar ES standartiem saistīta bezmaksas kvotu piešķiršana, 
veicot retrospektīvus pielāgojums (ņemto vēlā faktisko ražošanu), ir labāks variants.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

2. Iekārtām piešķirtais kvotu skaits atbilst 
gada gaidāmā vidējā ražošanas apjoma 
aritmētiskajam iznākumam, iekārtas 
attiecīgajiem standartiem, kā arī 
kalendāro gadu skaitam kvotu 
piešķiršanas periodā pēc nodošanas 
ekspluatācijā. Ja ražošanas apjoms 
jebkurā kalendārajā gadā atšķiras no 
gada gaidāmā vidējā ražošanas apjoma, 
ražošanas samazināšanās gadījumā 
operators līdz nākamā gada 30. aprīlim 
atdod attiecīgajai iestādei kvotas, kuru 
skaitu iegūst, ražošanas apjomu reizinot 
ar iekārtai piemērojamo standartu. Ja 
ražošanas apjoms ir pieaudzis, attiecīgā 
iestāde pēc iesnieguma saņemšanas un 
līdz nākamā gada 30. aprīlim piešķir 
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papildu kvotas, pamatojoties uz tiem 
pašiem aprēķiniem. Standartus nosaka, 
ievērojot regulatīvo kontroles procedūru, 
kas minēta [23. panta 3. punktā]. Tajos 
ņem vērā attiecīgo iekārtu tehnisko 
samazināšanas potenciālu. Nosakot 
standartus, nesamazina neizbēgamas ar 
ražošanas procesu saistītas emisijas. Tas 
pats attiecas uz neizbēgamām dūmgāzēm. 
Ja dūmgāzi izmanto par degvielu, 
operatoram, kurš ekspluatē iekārtu, kura 
rada dūmgāzi, kvotas vajadzētu piešķirt, 
pamatojoties uz tādiem pašiem 
piešķiršanas principiem, kādus piemēro 
šajā punktā.

Pamatojums

Kvotas vajadzētu piešķirt bez maksa, ievērojot ES standartus un veicot retrospektīvus 
pielāgojumus atbilstoši faktiskajam ražošanas apjomam. Šī kvotu piešķiršanas metode ir 
efektīvs klimata pārmaiņu novēršanas instruments, kura izmaksas ir pieņemamas visai 
ekonomikai. Šo kvotu piemērošanas modeli īsteno jaunajā 2. pantā.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a a) Ja atsevišķiem produktiem vai 
procesiem nav noteikti kritēriji atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai, kas 
minēta [23. panta 3. punktā], attiecīgajai 
iestādei emisiju kvotas piešķir, ņemot vērā 
gada vidējo kvotu otrajam ES ETS 
tirdzniecības periodam un to pielāgojot 
atbilstoši 9. pantā minētajam lineārajam 
koeficientam. Tiek ņemts vērā attiecīgo 
iekārtu tehniskais samazināšanas 
potenciāls.

b) Ja uz šiem produktiem vai procesiem 
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neattiecas otrais ES ETS tirdzniecības 
periods, kvotas piešķir, ņemot vērā 
iepriekšējās darbības rezultātus.

Pamatojums

Jāpieņem, ka pašlaik standartus nevar kopumā noteikt visiem produktiem un procesiem. Tas 
tā var būt gadījumā ar ļoti specifiskiem produktiem, kuri ETS ietvaros ir atbildīgi par nelielu 
emisiju daudzumu. Šādām iekārtām CO2 kvotas jāpiešķir, ņemot vērā iepriekšējās darbības 
rezultātus.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Bezmaksas kvotas var piešķirt 
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā
2004/8/EK), ja it ekonomiski pamatots 
pieprasījums; tas vajadzīgs, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
salīdzinājumā ar citiem siltuma 
ražotājiem. Pēc 2013. gada katru gadu 
šīm iekārtām par siltuma ražošanu 
piešķirto kvotu kopapjomu koriģē ar 
9. pantā minēto lineāro koeficientu.

3. Ļoti efektīvajām termoelektrocentrālēm 
Direktīvas 2004/8/EK nozīmē par 
elektroenerģiju un siltumu, ko tās ražo, 
piešķir bezmaksas kvotas bez laika 
ierobežojumiem, pamatojoties uz 
standartu.

Pamatojums

Koģenerācija ir klimata aizsardzība stūrakmens. Direktīvā 2004/8/EK tiek atbalstīta ļoti 
efektīvo termoelektrocentrāļu saglabāšana un paplašināšana. Izsoles rezultātā radīts papildu 
slogs būt neproduktīvs. Daudzos gadījumos dalībvalstu pasākumi, lai veicinātu 
termoelektrocentrāles, nesniegtu vēlamos rezultātus, esošo termoelektrocentrāļu ražošanas 
apjomi samazinātos un nenotiktu turpmāka paplašināšanās. Gadījumos, kad izsole ir 
mehānisms kvotu piešķiršanai elektroenerģijas ražotājiem, izsoles nepiemērošana 
termoelektrocentrālēm atbilst klimata aizsardzības mērķiem.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 6. punkts - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

Svītrots

Pamatojums

Ar elektroenerģijas ražošanu saistītu CO2 emisijas kvotu izsolīšana patērētājiem rada 
nevajadzīgi lielu izmaksu slogu. Bezmaksas kvotu piešķiršanas mehānisms, kura pamatā ir 
standarti un faktiskā ražošanā, ļauj ETS būt daudz efektīvākai.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 6. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 80 % no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem; pēc tam bezmaksas kvotas 
ik gadus samazina par vienādu 
daudzumu, lai 2020. gadā bezmaksas 
kvotas vairs netiktu piešķirtas.

Svītrots

Pamatojums

Izsoles, kas rīkotas, pamatojoties uz ETS, visiem patērētājiem rada maksimālas izmaksas un 
nenod papildu ieguvumu attiecībā uz CO2 emisijas samazināšanu. Tas nozīmē, ka 
patērētājiem vajadzēs maksāt jaunu CO2  emisijas nodokli. Lai ES patērētāji ietaupītu 
EUR 55 miljardus gadā un lai enerģijas cenu pazeminātu par 20–30 EUR/MWh, neapšaubot 
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ETS efektivitāti, nevajadzētu izmantot vairāksolīšanu. Bezmaksas kvotas, kas piešķirtas, 
pamatojoties uz standartiem un faktisko ražošanas apjomu, var nodrošināt izmaksu ziņā 
izdevīgu un ekoloģiski iedarbīgu līdzekli.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, 
kurās pastāv būtisks CO2 emisiju 
pārvirzes risks, piešķir bezmaksas kvotas 
līdz pat 100 % apmērā no apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 2. līdz 7. punktu.

Svītrots

Pamatojums

Izsoles, kas rīkotas, pamatojoties uz ETS, visiem patērētājiem rada maksimālas izmaksas un 
nenod papildu ieguvumu attiecībā uz CO2 emisijas samazināšanu. Tas nozīmē, ka 
patērētājiem vajadzēs maksāt jaunu CO2  emisijas nodokli. Lai ES patērētāji ietaupītu 
EUR 55 miljardus gadā un lai enerģijas cenu pazeminātu par 20–30 EUR/MWh, neapšaubot 
ETS efektivitāti, nevajadzētu izmantot vairāksolīšanu. Bezmaksas kvotas, kas piešķirtas, 
pamatojoties uz standartiem un faktisko ražošanas apjomu, var nodrošināt izmaksu ziņā 
izdevīgu un ekoloģiski iedarbīgu līdzekli.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants - 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā un 
pēc tam reizi 3 gados Komisija nosaka, 
kuras ir 8. punktā minētās nozares.

Svītrots
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Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik 
lielā mērā attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:
(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;
(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;
(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;
(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES.
Lai izvērtētu, kāda ietekme ir izmaksu 
pieaugumam, kas radies Kopienas 
sistēmas dēļ, cita starpā var izmantot 
aplēses par zaudētajiem pārdošanas 
apjomiem oglekļa cenas pieauguma dēļ 
vai aplēses par ietekmi uz attiecīgo iekārtu 
rentabilitāti.

Pamatojums

Izsoles, kas rīkotas, pamatojoties uz ETS, visiem patērētājiem rada maksimālas izmaksas un 
nenod papildu ieguvumu attiecībā uz CO2 emisijas samazināšanu. Tas nozīmē, ka 
patērētājiem vajadzēs maksāt jaunu CO2  emisijas nodokli. Lai ES patērētāji ietaupītu 
EUR 55 miljardus gadā un lai enerģijas cenu pazeminātu par 20–30 EUR/MWh, neapšaubot 
ETS efektivitāti, nevajadzētu izmantot vairāksolīšanu. Bezmaksas kvotas, kas piešķirtas, 
pamatojoties uz standartiem un faktisko ražošanas apjomu, var nodrošināt izmaksu ziņā 
izdevīgu un ekoloģiski iedarbīgu līdzekli.

Grozījums Nr. 21
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Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants
Pasākumi dažu energoietilpīgu nozaru 
atbalstam CO2 emisiju pārvirzes 
gadījumā

Ne vēlāk kā 2011. gada 11. jūnijā 
Komisija, ņemot vērā starptautisko 
sarunu iznākumu un to, kā tas ļaus 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas pasaulē, pēc apspriešanās 
ar visiem attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
analizēts stāvoklis energoietilpīgās 
nozarēs un apakšnozarēs, par kurām 
konstatēts, ka tajās pastāv ievērojams 
CO2 emisiju pārvirzes risks. Ziņojumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus, tostarp, 
piemēram, šādus:

– koriģēt šīm nozarēm vai apakšnozarēm 
piešķirto bezmaksas kvotu proporciju 
saskaņā ar 10.a pantu;

– saskaņā ar 10.a pantu noteikto nozaru 
vai apakšnozaru ražojumu importētājus 
iesaistīt Kopienas sistēmā.

Apsverot lietderīgos pasākumus, ņem vērā 
arī visus saistošus nozaru nolīgumus, 
kuru rezultātā iespējams emisijas pasaulē 
samazināt tādā mērā, lai efektīvi novērstu 
klimata pārmaiņu problēmas; nolīgumiem 
jābūt tādiem, kurus iespējams uzraudzīt 
un pārbaudīt un kuros paredzēti obligāti 
piemērošanas mehānismi.”

Svītrots

Pamatojums

Lielāko daļu šo problēmu atrisinās standartu shēma. Ņemot vērā strauji augošās enerģijas 
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cenas, standartu izmantošana papildus atbalsta ieguldījumus efektīvākās tehnoloģijās. To var 
uzskatīt par vēl vienu konkurences priekšrocību.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2011. gada 30. septembrim ikviena 
dalībvalsts publicē un iesniedz Komisijai 
sarakstu, kurā uzskaitītas dalībvalsts 
teritorijā esošās iekārtas, uz kurām attiecas 
šī direktīva, un visas bezmaksas kvotas, 
kas piešķirtas ikvienai iekārtai dalībvalsts 
teritorijā un aprēķinātas saskaņā ar 
10.a panta 1. punktā minētajiem 
noteikumiem.

1. Līdz 2011. gada 30. septembrim ikviena 
dalībvalsts publicē un iesniedz Komisijai 
sarakstu, kurā uzskaitītas dalībvalsts 
teritorijā esošās iekārtas, uz kurām attiecas 
šī direktīva, un visas bezmaksas kvotas, 
kas piešķirtas ikvienai iekārtai dalībvalsts 
teritorijā un aprēķinātas saskaņā ar 
10.a panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem.

Pamatojums

Šis pielāgojums ir vajadzīgs, lai pieņemtu standartu shēmu.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts

1. pants - 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
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11. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis un Komisija nodrošina, 
ka reģionālajām iestādēm ir pieejama 
attiecīgā informāciju par iekārtām to 
teritorijā, lai tās varētu novērtēt ietekmi, 
ko rada Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda vai Kohēzijas fonda līdzekļi, kuri 
piešķirti ar mērķi palīdzēt iekārtas 
darbinošajiem uzņēmumiem nomainīt 
izmantoto tehnoloģiju pret tīriem un 
atjaunojamiem avotiem.
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