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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības 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
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm 
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus.

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. Šis 
vērā ņemamais ES ieguldījums kopā ar 
emisiju tirdzniecības sistēmu jebkurā 
gadījumā rada salīdzinoši smagu slogu 
Eiropas tautsaimniecībai, raugoties no 
starptautiskā aspekta. Līdz 2050. gadam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē jāsamazina vismaz par 50 %, 
salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Visām 
tautsaimniecības nozarēm, tostarp 
starptautiskās aviācijas un jūras 
transporta nozarēm, jāsniedz pienācīgs 
ieguldījums, lai panāktu šos emisiju 
samazinājumus.

Pamatojums

Eiropas uzņēmumiem ir jākonkurē starptautiskā līmenī, un ar CO2 emisiju samazināšanu 
saistītie mērķi rada tiem salīdzinoši lielu slogu.  Tādēļ šī ir problēma, kas jārisina, lai 
sasniegtu Lisabonas procesa mērķus.

Grozījums Nr. 2
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kad Kopiena un trešās valstis būs 
noslēgušas starptautisku nolīgumu par 
rīcību pasaules mērogā pēc 2012. gada, 
ievērojams atbalsts būs jāsniedz kredītiem 
no emisiju samazinājumiem šajās valstīs.
Kamēr šāds nolīgums nav noslēgts, 
jāpanāk lielāka skaidrība par ārpuskopienas 
kredītu turpmāku izmantošanu.

(6) Kad Kopiena un trešās valstis būs 
noslēgušas starptautisku nolīgumu par 
rīcību pasaules mērogā pēc 2012. gada, 
ievērojams atbalsts jāsniedz kredītiem no 
emisiju samazinājumiem šajās valstīs.
Kamēr šāds nolīgums nav noslēgts, 
jāpanāk lielāka skaidrība par ārpuskopienas 
kredītu turpmāku izmantošanu.

Pamatojums

Ar šo direktīvu ir jāizveido juridiski saistoša sistēma, kas aptver visas iesaistītās puses, lai 
varētu ieviest kredītus no emisiju samazināšanas.   

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 

(15) Ieņēmumiem no kvotu izsolēm ir 
jāpalīdz finansēt vērā ņemamus 
pasākumus, kuru mērķis ir cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un pielāgoties to 
sekām, no kurām nav iespējams 
izvairīties. Tos var izmantot, piemēram,
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 
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pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par 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.

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 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. Par 
ieņēmumu sadalīšanu dažādiem 
pasākumiem atkarībā no savām 
vajadzībām jālemj dalībvalstīm. 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

Tā kā uz vides politiku attiecas dalītas kompetences princips, dalībvalstīm ir jābūt iespējai 
pieņemt lēmumu par no kvotu izsolēm gūto ienākumu piešķiršanu konkrētiem pasākumiem, 
kuru mērķis ir cīņa pret klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) Ir iespējams reālistiski pieņemt, ka 
Kioto II starptautiskajā nolīgumā būs 
paredzēti atšķirīgi pienākumi rūpnieciski 
attīstītajām valstīm un jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm („kopēja un tajā pašā 
laikā atšķirīga pieeja”). Tas nozīmē, ka 
Kopienas uzdevums ir sniegt efektīvu 
ieguldījumu CO2 emisiju piesaistīšanā. 
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Nolīguma rezultātā CO2 emisiju 
palielināšanās noteiktās jaunajās tirgus 
ekonomikas valstīs starptautiskā mērogā 
varētu tikt uzskatīta par pieņemamu 
parādību. Tādēļ Kopienai ir jāņem vērā tā 
rezultātā radušies konkurences 
izkropļojumi. Oglekļa emisiju pārvirze 
rodas ne tikai tādēļ, ka netiek ievērots 
starptautiskais nolīgums, bet arī tādēļ, ka 
tiek noteikti atšķirīgi pienākumi. Šo 
problēmu varētu atrisināt nozaru 
nolīgumi un standarti.

Pamatojums

Ir skaidrs, ka jaunās tirgus ekonomikas valstis parakstīs starptautisku nolīgumu tikai tādā 
gadījumā, ja tām tiks dota iespēja turpināt rūpniecības attīstību. Ar to saistītās atšķirīgās 
prasības CO2 emisiju samazināšanai radīs konkurences izkropļojumus, liekot ES domāt, kā 
reaģēt uz ražotņu pārvietošanu uz vietām, kur CO2 prasības nav tik stingras.  

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) 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 

(18) Lai mazinātu konkurences 
kropļojumus Kopienā un attiecībā uz 
starptautiskajiem konkurentiem, jāparedz, 
ka pagaidu bezmaksas kvotas iekārtām 
piešķir, ievērojot saskaņotus Kopienas 
noteikumus nozaru salīdzinošos
novērtējumus. Šos noteikumus un 
standartus izstrādā, ņemot vērā 
vislietderīgākās tehnoloģijas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju un 
energoefektivitātes jomā, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu, atjaunojamos enerģijas 
avotus, koģenerāciju 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 
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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.

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, izņemot tad, ja 
elektrību ražo savam patēriņam no 
dūmgāzēm, kas radušās ražošanas 
procesā. Kvotas, kas rezervētas jaunajām 
iekārtām, 2020. gadā pārdod izsolē. 
Komisijai pirms standartu noteikšanas ir 
jāapspriežas ar attiecīgajām nozarēm.

Pamatojums

Until a real quantifiable and verifiable international agreement is achieved the Commission 
has to allow for free allocation of allowances for industries at risk of carbon leakage not only 
through harmonised Community-wide rules but, more importantly, through sectoral 
benchmarks discussed with those involved.

Cogeneration is an energy efficient production process and should be not included.

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility must be allowed. Their use 
for electricity generation contributes to resources conservation and reduces CO2 emissions.
Electricity produced under these special circumstances should be excluded from auctioning.

Under the global economic system, European undertakings are forced to compete with 
undertakings from third countries subject to different framework conditions. Distortions of 
competition arriving from less stringent CO2 requirements in third countries increase the 
danger of production activities being relocated.  The situation at international level must 
therefore be taken into account in seeking to contribute effectively to climate protection.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 

(19) Kopiena arī turpmāk uzņemsies 
vadību sarunās par vērienīgu starptautisku 
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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 
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. 

nolīgumu un/vai starptautiskiem nozaru 
nolīgumiem, 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 izraisīs 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 100 % apmērā 
energoietilpīgām nozarēm. 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 
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

In order to contribute effectively to climate protection the Community must take effective 
preventive measures to prevent the relocation of production activities to third countries with 
less stringent CO2 requirements. In particular, energy-intensive sectors or subsectors are, 
because of the pressure of international competition, unable to pass on increased costs by 
raising the price of their products. Therefore additional costs resulting from emission trading 
would lead to the relocation of production, with a possibly unfavourable impact on global 
emissions. It is therefore necessary to minimise the burden through the long-term allocation 
of emission quotas free of charge.
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It is important to try not only to achieve a global international agreement but also to secure 
international sectoral agreements, especially with emerging economies such as China and 
India.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Ja neizdosies noslēgt starptautisku 
nolīgumu par globālās sasilšanas 
ierobežošanu, Kopienai ir jācenšas 
noslēgt divpusējus un daudzpusējus 
nolīgumus ar galvenajiem siltumnīcefekta 
gāzu emitantiem. Neatkarīgi no pašreiz 
notiekošo sarunu rezultāta Kopienai ir 
jāuzņemas vadošā loma, lai izveidotu 
Pasaules vides organizāciju, apkopotu jau 
pieņemtos oficiālos starptautiskos vides 
noteikumus un izveidotu efektīvus 
tiesiskos mehānismus.

Pamatojums

Ir jārēķinās ar to, ka pašreiz notiekošās sarunas par periodu pēc Kioto protokola termiņa 
beigām var ciest neveiksmi un jāapdomā ilgtspējīgi un efektīvi risinājumi, ja tas notiek.

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 

(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 ar situācijas 
novērtējumu, kam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus, kuri attiecas uz visām 
ražošanas nozarēm, īpaši 
energoietilpīgām nozarēm vai atsevišķām 
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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 
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.

nozarēm, par kurām pieredze rāda, ka 
tajās varētu notikt oglekļa emisiju 
pārvirze. Jāizstrādā kritēriji šādu nozaru 
un apakšnozaru noteikšanai, apspriežoties 
ar sociālajiem partneriem un iesaistītajām 
pusēm un jāiesniedz šis priekšlikums 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā 
priekšlikumā jāņem vērā iespēja, ka 
netiks pieņemts starptautisks nolīgums 
par obligātu emisiju samazināšanu, un 
jāparedz starptautisku nolīgumu 
iespējamās alternatīvas. Sagatavojot šo 
analīzi, Komisijai jāizvērtē, vai ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas neveic 
līdzvērtīgus emisiju samazināšanas 
pasākumus. 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 ievērojams CO2 emisiju 
pārvirzes risks. Izveidojot šādu sistēmu, 
importētājiem varētu izvirzīt ne mazāk 
labvēlīgas prasības kā iekārtām ES, 
piemēram, varētu paredzēt kvotu 
nodošanu. Komisijai ir jāuzrauga 
iespējamā ietekme uz konkurētspēju un 
nodarbinātību, kas skar ES ražotājus, 
kuri savā ražošanas procesā šos 
produktus izmanto par izejvielām. 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

Ziņojumam, kurā novērtēta situācija un ierosinātie risinājumi, nopietnas oglekļa emisiju 
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pārvirzes draudu gadījumā ir jāattiecas uz visām ražošanas nozarēm, īpašu uzsvaru liekot uz 
tām nozarēm, kas patērē daudz enerģijas, jo termins „energoietilpīgs” ir juridiski neprecīzs.

Kritēriji oglekļa emisiju pārviržu skarto nozaru noteikšanai un klasifikācijai ir jāizstrādā 
ātrāk nekā to ierosina Komisija, lai iesaistītajām nozarēm būtu iespējams paredzēt situāciju; 
jāņem vērā tiešā un netiešā ietekme uz ES ražotājiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20.a) Piešķirot bezmaksas kvotas100 % 
apmērā, importa iekļaušana emisiju 
tirdzniecības sistēmā vairs nebūs 
vajadzīga. Tas nodrošinās, ka uzņēmumi 
ievēros PTO pieņemtos noteikumus, un 
tam vajadzētu nodrošināt, ka trešās valstis 
neievieš šādus aizsargpasākumus. Tajā 
pašā laikā tas palīdzēs uzlabot sarunas 
par klimatu un padarīs pieņemamākus 
efektīvos ES CO2 samazināšanas 
mehānismus.

Pamatojums

PTO prasa, lai Kopiena nodrošina nediskriminējošu piekļuvi saviem tirgiem.  100 % 
bezmaksas kvotu piešķiršana energoietilpīgām nozarēm ļaus izvairīties no jebkādas 
diskriminējošas importa iekļaušanas sistēmā, tajā pašā laikā novēršot jebkādus iespējamos
aizsargpasākumus, ko varētu īstenot dalībvalstis.  Grozījuma mērķi izveidot visaptverošu
emisiju tirdzniecības sistēmu ir iespējams izpildīt tikai tad, ja sarunu partneri ir pilnībā 
apmierināti un pārliecināti, ka Kopienai nav motivācijas ar šīs sistēmas palīdzību ieviest 
aizsargpasākumus.  

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Kopienā, jāizveido 
vienoti noteikumi par to, kā Kopienas 

(21) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus Kopienā, jāizveido 
vienoti noteikumi par to, kā Kopienas 
sistēmā iesaistītie operatori var izmantot 
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sistēmā iesaistītie operatori var izmantot 
kredītus par emisiju samazināšanu ārpus 
Kopienas. UNFCCC Kioto protokolā 
noteikti skaitliski emisiju mērķi attīstītajām 
valstīm 2008.–2012. gada periodā, un tajā 
paredzēta sertificētu emisijas 
samazinājumu (SES — Tīras attīstības 
mehānisma (TAM) ietvaros) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV — kopīgi 
īstenojamo projektu ietvaros) izveide, 
kurus var izmantot attīstītās valstis, lai 
daļēji sasniegtu emisiju samazināšanas 
mērķus. Lai gan Kioto protokolā nav 
paredzēts, ka ESV varētu veidoties pēc 
2013. gada (ieskaitot), ja nav noteikti jauni 
skaitliski emisiju mērķi projektu norises 
valstīs, tomēr pastāv varbūtība, ka būs 
iespējams arī turpmāk iegūt TAM kredītus.
Jāparedz, ka pēc tam, kad būs noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, jāparedz plašāka sertificētu 
emisijas samazinājumu (SES) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV) izmantošana 
no valstīm, kas šo nolīgumu noslēgušas.  
Ja šāds nolīgums netiek noslēgts, 
turpmāka SES un ESV izmantošana 
mazinātu šīs iniciatīvas nozīmi un grūtāk 
būtu sasniegt Kopienas mērķi palielināt 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu.   
SES un ESV izmantošanai jābūt saskanīgai 
ar Kopienas nosprausto mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % enerģijas 
iegūst no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, un veicināt energoefektivitāti, 
inovācijas un tehnoloģiju attīstību. Ar 
nosacījumu, ka tas atbilst izvirzītajiem 
mērķiem, ir jāparedz iespēja noslēgt 
nolīgumus ar trešām valstīm, lai radītu 
stimulu emisiju samazināšanai šajās valstīs 
un panāktu reālus un lielākus siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu samazinājumus, 
vienlaikus rosinot Kopienas uzņēmumus 
pievērsties inovācijām un veicinot 
tehnoloģisko attīstību trešās valstīs. Šādus 
nolīgumus var ratificēt vairākas valstis. Ja 
Kopiena noslēgs pieņemamu starptautisku 
nolīgumu, jāpaplašina piekļuve kredītiem, 
ko dod projektu īstenošana trešās valstīs, 

kredītus par emisiju samazināšanu ārpus 
Kopienas. UNFCCC Kioto protokolā 
noteikti skaitliski emisiju mērķi attīstītajām 
valstīm 2008.–2012. gada periodā, un tajā 
paredzēta sertificētu emisijas 
samazinājumu (SES — tīras attīstības 
mehānisma (TAM) ietvaros) un emisiju 
samazināšanas vienību (ESV — kopīgi 
īstenojamo projektu ietvaros) izveide, 
kurus var izmantot attīstītās valstis, lai 
daļēji sasniegtu emisiju samazināšanas 
mērķus. Lai gan Kioto protokolā nav 
paredzēts, ka ESV varētu veidoties pēc 
2013. gada (ieskaitot), ja nav noteikti jauni 
skaitliski emisiju mērķi projektu norises 
valstīs, tomēr pastāv varbūtība, ka būs 
iespējams arī turpmāk iegūt TAM kredītus.
Arī tad, ja nebūs noslēgts starptautisks 
nolīgums par klimata pārmaiņām, jāparedz 
sertificētu emisijas samazinājumu (SES) un 
emisiju samazināšanas vienību (ESV) 
izmantošana. SES un ESV izmantošanai 
jābūt saskanīgai ar Kopienas nosprausto 
mērķi — līdz 2020. gadam panākt, ka 20 % 
enerģijas iegūst no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, un veicināt 
energoefektivitāti, inovācijas un 
tehnoloģiju attīstību. Ar nosacījumu, ka tas 
atbilst izvirzītajiem mērķiem, ir jāparedz 
iespēja noslēgt nolīgumus ar trešām 
valstīm, lai radītu stimulu emisiju 
samazināšanai šajās valstīs un panāktu 
reālus un lielākus siltumnīcefekta gāzu 
samazinājumus, vienlaikus rosinot 
Kopienas uzņēmumus pievērsties 
inovācijām un veicinot tehnoloģisko 
attīstību trešās valstīs. Šādus nolīgumus var 
ratificēt vairākas valstis. Ja Kopiena 
noslēgs pieņemamu starptautisku 
nolīgumu, jāpaplašina piekļuve kredītiem, 
ko dod projektu īstenošana trešās valstīs, 
un vienlaikus jāpalielina emisiju 
samazinājumi ar Kopienas sistēmas 
starpniecību. Tomēr kredītus nevajadzētu 
piešķirt tīras attīstības mehānismiem un 
kopīgi īstenojamiem projektiem nozarēs, 
kurās pastāv oglekļa emisiju pārvirzes 
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un vienlaikus jāpalielina emisiju 
samazinājumi ar Kopienas sistēmas 
starpniecību.

risks.

Pamatojums

CDM-measures are making an effective contribution to climate protection in the developing 
countries.  The participation of less developed countries in such projects is therefore, in any 
case, desirable with a view to achieving global CO2 objectives.  Accordingly, measures 
should be taken to ensure the widest possible participation of the developing countries in the 
CDM, which should not be restricted to possible partners to an international agreement.  
Participation by individual countries in CDM arrangements may facilitate their accession to 
an international agreement on climate protection.

Sectors exposed to carbon leakage should not be threatened by external competitors favoured 
through CDM and JI credits.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Vismazāk attīstītās valstis klimata 
pārmaiņu ietekme skars vissmagāk, lai gan 
tās rada pavisam nelielu daļu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju. Tāpēc tad, 
kad izsolēs gūtos ieņēmumus izmanto, lai 
atvieglotu jaunattīstības valstu 
pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei, 
īpaša vērība jāpievērš vismazāk attīstīto 
valstu vajadzībām. Šajās valstīs realizēti 
pavisam nedaudzi TAM projekti, tāpēc 
būtu lietderīgi nepārprotami noteikt, ka pat 
tādā gadījumā, ja netiks noslēgts 
starptautisks nolīgums, tiks akceptēti 
kredīti no projektiem, kas pēc 2012. gada 
uzsākti šajās valstīs. Vismazāk attīstītās 
valstis šīs tiesības varēs izmantot līdz 
2020. gadam ar nosacījumu, ka tās ir 
ratificējušas vai nu vispārēju nolīgumu 
par klimata pārmaiņām, vai divpusēju vai 
daudzpusēju nolīgumu ar Kopienu.  

(24) Vismazāk attīstītās valstis klimata 
pārmaiņu ietekme skars vissmagāk, lai gan 
tās rada pavisam nelielu daļu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju. Tāpēc tad, 
kad izsolēs gūtos ieņēmumus izmanto, lai 
atvieglotu jaunattīstības valstu 
pielāgošanos klimata pārmaiņu ietekmei, 
īpaša vērība jāpievērš vismazāk attīstīto 
valstu vajadzībām. Šajās valstīs realizēti 
pavisam nedaudzi TAM projekti, tāpēc 
būtu lietderīgi nepārprotami noteikt, ka pat 
tādā gadījumā, ja netiks noslēgts 
starptautisks nolīgums, tiks akceptēti 
kredīti no projektiem, kas pēc 2012. gada 
uzsākti šajās valstīs. Vismazāk attīstītās 
valstis šīs tiesības varēs izmantot līdz 
2020. gadam.
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Pamatojums

CDM-measures are making an effective contribution to climate protection in the developing 
countries.  The participation of less developed countries in such projects is therefore, in any 
case, desirable with a view to achieving global CO2 objectives. Accordingly, measures should 
be taken to ensure the widest possible participation of the developing countries in the CDM, 
which should not be restricted to possible partners to an international agreement.  
Participation by individual countries in CDM arrangements may facilitate their accession to 
an international agreement on climate protection.   

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei gada ziņojumu par 
pārskatītās ES Emisiju tirdzniecības 
sistēmas (ES STS) izveidi un darbību. 
Pirmo šāda veida ziņojumu iesniedz gadu 
pēc šīs direktīvas pieņemšanas.

Pamatojums

Šis process ir ļoti sarežģīts, un tam nepieciešama pastāvīga starpiestāžu uzraudzība un 
izvērtēšana.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – b punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(h) „jauna iekārta” ir iekārta, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas atļauja pēc 
tam, kad Komisijai iesniegts 11. panta 
1. punktā minētais saraksts;”

(h) "jauna iekārta" ir iekārta, ar kuru veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un par kuru saņemta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju atļauja vai 
atjaunota siltumnīcefekta gāzu emisiju 
atļauja sakarā ar iekārtas darbības profila 
maiņu vai jaudas būtisku palielināšu pēc 
tam, kad Komisijai iesniegts 11. panta 
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1. punktā minētais saraksts;

Pamatojums

Pašreizējā Komisijas priekšlikumā jaudas palielināšanas vairs nav definētas kā jaunas 
iekārtas. Tas rada atšķirību, piešķirot jaunas iekārtas tikai ar SEG kredītiem un jaudas 
palielināšanas atstājot izsoļu ziņā. Komisijas priekšlikums nav līdzsvarots attiecībā uz 
jaunām iekārtām un jaudas uzlabošanu., tādējādi nepiedāvājot pašreizējā procesā 
visefektīvāko pieeju un potenciāli kaitējot jauninājumu ieviešanai.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – c punkts – ua apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(ua)]Uz Padomes 1991. gada 18. marta 
Direktīvas 91/156/EEK, ar ko groza 
Direktīvu 75/442/EEK par atkritumiem, 
II pielikuma B daļā minētajām atkritumu 
reģenerācijas darbībām sadedzināšanas 
iekārtu definīcija neattiecas.

Pamatojums

Viens no ES klimata programmas mērķiem ir veicināt otrreizēju pārstrādi. Tāpēc nav 
sapratīgi iekļaut otrreizējas pārstrādes darbības sistēmā, kura tās ierobežos.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3. punkts  ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

3. Ieņēmumus, kas gūti, izsolot 2. punktā 
minētās kvotas, izmanto šādiem mērķiem:
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Pamatojums

Ņemot vērā problēmas nopietnību un steidzamību, visus emisiju izsoļu ieņēmumus vajadzētu 
izmantot pasākumiem, kas paredzēti siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanai, 
atjaunojamās enerģijas attīstībai, mežu izciršanas novēršanai, pasākumiem, lai jaunattīstības 
valstīm atvieglotu pielāgošanos klimata pārmaiņām un lai mājsaimniecībām ar maziem 
ienākumiem palīdzētu uzlabot energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšana.

(g) administratīvie izdevumi līdz 10 % no 
gūtajiem ieņēmumiem.

Pamatojums

Komisija ierosina tikai 20 % no izsoļu ieņēmumiem atvēlēt cīņai pret klimata pārmaiņā, ar ko 
noteikti nepietiek, īpaši tad, ja šajā summā ir iekļauti arī administratīvie izdevumi.  Valstu 
budžeta deficīta samazināšanai nevajadzētu kļūt par galveno izsoļu stimulu.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ziņojumos, ko dalībvalstis iesniedz 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 280/2004/EK, 
ietver informāciju par ieņēmumu 
izmantošanu ikvienam minētajam mērķim.

4. Dalībvalstis atkarībā no savām 
vajadzībām lemj par iegūto līdzekļu 
piešķiršanu individuāliem pasākumiem 
un ziņojumos, ko tās iesniedz saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 280/2004/EK, ietver 
informāciju par ieņēmumu izmantošanu 
ikvienam minētajam mērķim un piešķirto 
līdzekļu ģeogrāfisko sadalījumu, īpašu 
uzmanību pievēršot iekšējam tirgum, 
valsts palīdzībai un konkurences 
jautājumiem.
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Komisija katru gadu iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam par ieņēmumu 
izmantošanu, uzsverot iekšējā tirgus, 
valsts atbalsta un konkurences aspektus.

Pamatojums

Šis process ir ļoti sarežģīts, un tam nepieciešama pastāvīga starpiestāžu uzraudzība un 
izvērtēšana. Ir svarīgi uzlabot pārredzamību, lai varētu izvērtēt atbilstību 10. panta 
3.a punktā minētajam pienākumam un lai nodrošinātu Eiropas Savienības pasākumu kopuma 
efektīvu sadalījumu. Tā kā uz vides politiku attiecas dalītas kompetences princips, 
dalībvalstīm ir jābūt iespējai pieņemt lēmumu par no kvotu izsolēm gūto ienākumu 
piešķiršanu konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir cīņa pret klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

5. Ne vēlāk kā 2009. gada 31. decembrī
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu, izvērtējot izsoles 
grafiku, administrēšanu un citus 
aspektus, vajadzības gadījumā iekļaujot 
direktīvas priekšlikumu. Šī priekšlikuma 
mērķis ir nodrošināt, ka izsoles norit 
atklāti, pārredzami un bez diskriminācijas, 
kas samazina spekulācija apjumu. 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 
vai klimata pārmaiņu mērķu īstenošanai, 
kas ir to pieņemšanas pamatā. Tādēļ 
priekšlikumam ir jābūt pietiekami 
detalizētam cita starpā attiecībā uz izsoles 
grafiku un biežumu dalībvalstīs un 
atbilstīgi izstrādātam, lai risinātu 
problēmas saistībā ar iespējamo izsoļu 
ietekmi, jo īpaši attiecībā uz:
– spekulatīviem darījumiem,
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– pārrobežu konkurences ietekmi,
– starpnozaru ietekmi,
– ES uzņēmumu un ražošanas 
konkurētspēju, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem,
– inflācijas spiedienu un
– sociālekonomisko ietekmi.
Izsoļu praktiskā darbība ir pārskatītā 
emisiju tirdzniecības sistēmas 
priekšlikuma būtiska sastāvdaļa un tādēļ 
tai vajadzētu piemērot koplēmuma 
procedūru.

Pamatojums

Komisija priekšlikumā paredz būtiskus paplašinātās ETS elementus izskatīt komitoloģijas 
procedūrā.  Ir būtiski svarīgi, lai Komisija nāk klajā ar priekšlikumu, uz kuru attiecas 
koplēmuma procedūra.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Komisija priekšlikumā paredz būtiskus paplašinātās ETS elementus izskatīt komitoloģijas 
procedūrā. Ir būtiski svarīgi, lai Komisija nāk klajā ar priekšlikumu, uz kuru attiecas 
koplēmuma procedūra.

Grozījums Nr. 20
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 nodrošina, 
ka kvotu piešķiršana rosina izmantot 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, izmantojot nozaru standartus 
un vērību pievēršot vislietderīgākajiem 
paņēmieniem, aizstājējiem, alternatīviem 
ražošanas procesiem, biomasas 
izmantošanai, koģenerācijai un siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršanai un 
uzglabāšanai; kvotu piešķiršana nerada 
stimulu palielināt emisijas. Bezmaksas 
kvotas nepiešķir saistībā ar jelkādu 
elektroenerģijas ražošanu, izņemot 
gadījumus, kad elektroenerģiju pašu 
vajadzībām ražo no dūmgāzēm, kas 
radušās ražošanas procesā, lai 
nodrošinātu ar elektroenerģiju šī 
ražošanas procesa operatoru, šajā 
gadījumā kvotas šim operatoram piešķir 
saskaņā ar nozares kritērijiem, par 
kuriem panākta vienošanās, attiecībā uz 
šo ražošanas procesu.

Komisija nodrošina, ka uz galapatērētāju 
netiek novirzītas nevajadzīgas izmaksas.

Pamatojums

Izmantojot dūmgāzu, kas radusies ražošanas procesa rezultātā, tiek taupīti resursi un 
samazinātas CO2 emisijas. Elektroenerģiju, kas ražota, ņemot vērā šādus īpašus apstākļus, 
nevajadzētu piedāvāt izsolē, bet gan iekļaut tajā pašā kvotu piešķiršanas metodoloģijā, kāda 
piemērota attiecīgām gāzu ražotāja iekārtām. Tas ir atbilstīgi Komisijas paziņojuma 
COM(2008)830 92. punkta galvenajam saturam.

Nedrīkst nenovērtēt elektroenerģiajas ražotāju klimata iniciatīvas, vispārējā veidā nododot 
tālāk izmaksas.

Grozījums Nr. 21
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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. Bezmaksas kvotas piešķir
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja ir ekonomiski pamatots 
pieprasījums, kas balstīts uz vienotiem 
Kopienas standartiem; tas vajadzīgs, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
salīdzinājumā ar citiem siltuma ražotājiem. 
Šos standartus nosaka un to izpildi 
uzrauga, ievērojot saskaņotu procedūru.  

Pamatojums

Elektrības ražošana koģenerācijas stacijās ir visefektīvākais elektroenerģijas ražošanas veids.  
Tādēļ arī pēc 2013. gada jābūt pasākumiem šādas ražošanas veicināšanai.  Bezmaksas 
emisiju kvotu piešķiršana palīdzēs sasniegt šo mērķi.  

Grozījums Nr. 22

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.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu, izņemot 
gadījumus, kad elektroenerģiju pašu 
vajadzībām ražo no dūmgāzēm, kas 
radušās ražošanas procesā, lai 
nodrošinātu ar elektroenerģiju šī 
ražošanas procesa operatoru, šajā 
gadījumā kvotas šim operatoram piešķir 
saskaņā ar nozares kritērijiem, par 
kuriem panākta vienošanās, attiecībā uz 
šo ražošanas procesu.
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Pamatojums

Izmantojot dūmgāzu, kas radusies ražošanas procesa rezultātā, tiek taupīti resursi un 
samazinātas CO2 emisijas. Elektroenerģiju, kas ražota, ņemot vērā šādus īpašus apstākļus, 
nevajadzētu piedāvāt izsolē, bet gan iekļaut tajā pašā kvotu piešķiršanas metodoloģijā, kāda 
piemērota attiecīgām gāzu ražotāja iekārtām. Tas ir atbilstīgi Komisijas paziņojuma 
COM(2008)830 92. punkta galvenajam saturam.

Grozījums Nr. 23

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.

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 daudzums, kas noteikts 
saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem, vajadzības gadījumā ņemot 
vērā starptautisko sarunu iznākumu; pēc 
tam bezmaksas kvotas ik gadus samazina 
par vienādu daudzumu, lai 2020. gadā 
bezmaksas kvotas vairs netiktu piešķirtas.

Pamatojums

Veids, kādā Komisija ierosina apieties ar tādām energoietilpīgām ražošanas nozarēm, kas 
atrodas ES un kuras var skart oglekļa emisiju pārvirze, ir atkarīgs no starptautisko sarunu 
rezultāta. Komisijai kopā ar šīm nozarēm ir jānosaka pieņemami SEG samazināšanas mērķi 
ES un starptautiskā mērogā, kā rezultātā tiktu panākta patiesa, uzskaitāma un pārbaudāma 
samazināšanās kā ES, tā ārpus tās.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā un pēc 
tam reizi 3 gados Komisija nosaka, kuras ir 

Ne vēlāk kā 2010. gada 30. janvārī un pēc 
tam reizi 4 gados Komisija nosaka, kuras ir 
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8. punktā minētās nozares. 8. punktā minētās nozares.

Pamatojums

Pēc iespējas ātrāk jāvienojas par tām nozarēm, kuras uzskatāmas par tādām, uz kurām var 
attiekties oglekļa emisiju pārvirze, un attiecīgiem pasākumiem. Attiecīgo nozaru saraksta 
pārskatīšana reizi 3 gados radīs nevajadzīgu neskaidrību, kas nelabvēlīgi ietekmēs 
ieguldījumus.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Pamatojums

Šis process ir ļoti sarežģīts, un tam nepieciešama pastāvīga starpiestāžu uzraudzība un 
izvērtēšana.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katru gadu, balstoties uz jauno 
informāciju par situāciju tirgū, ikvienai 
nozarei, kas nav iekļauta 1. pielikuma 
sarakstā, ir jābūt iespējai pieprasīt, lai 
Komisija izvērtē, vai tā var būt pakļauta 
oglekļa emisiju pārvirzei.
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

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, būtiski
nezaudējot savu konkurētspēju 
starptautiskajā tirgū, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tirgus struktūra, attiecīgais 
ģeogrāfiskais un ražojumu tirgus, 
starptautiskās konkurences ietekme uz 
nozari;

(c) pašreizējā un paredzamā tirgus 
struktūra, attiecīgais ģeogrāfiskais un 
ražojumu tirgus, ietekme uz nodarbinātību 
un ekonomiku, starptautiskās konkurences 
ietekme uz nozari, ņemot vērā transporta 
izdevumus;

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sakarā ar klimata politiku paredzētā 
enerģijas un noteiktu izejvielu cenu 
pieauguma tiešā un netiešā ietekme;



PE405.911v03-00 24/36 AD\742513LV.doc

LV

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 3. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) papildu sociālā ietekme, ko rada 
izmaksu novirzīšana uz galapatērētāju;

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 9. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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 nozaru vai 
apakšnozaru rentabilitāti.

Pamatojums

Visā Komisijas priekšlikumā ir runa par nozarēm un apakšnozarēm, kurās iespējama oglekļa 
emisiju pārvirze, tādēļ, lai izvairītos no pārpratumiem, vajadzētu ievērot vienotu 
terminoloģiju visā tekstā.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.b pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:.

Ne vēlāk kā 2010. gada janvārī Komisija, 
ņemot vērā starptautisko sarunu iznākumu 
un to, cik lielā mērā šis nolīgums atbilst Ia 
pielikumā (jauns) minētajiem kritērijiem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu par nozarēm vai 
apakšnozarēm, kuras uzskatāmas par 
tādām, kurām draud oglekļa emisiju 
pārvirze.  Šīs nozares vai apakšnozares 
nosaka, apspriežoties ar sociālajiem 
partneriem, skartajām ieinteresētajām 
pusēm un Eiropas Parlamentu, ņemot 
vērā iespēju, ka var neizdoties noslēgt 
starptautisku nolīgumu par obligātu 
oglekļa emisiju samazināšanu.

Pamatojums
Termiņam jābūt agrākam, lai nodrošinātu paredzamību nozarēm, kuras var skar oglekļa 
emisiju pārvirze.

Noslēdzamajam nolīgumam ir jāparedz uzskaitāmi un pārbaudāmi mērķi un Komisijas 
ierosinātajai emisiju samazināšanai līdzvērtīgs samazinājums.

Parlaments un Padome ir jāinformē par Komisijas priekšlikumu un jāsaņem šo iestāžu 
piekrišana priekšlikumam, un nozares un apakšnozares, kuras skar oglekļa emisiju pārvirze, 
jānosaka, apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

Nosakot lietderīgos pasākumus un nozares, 
kurās saskaņā ar 10.a pantu (8. un 9.) 
pastāv ievērojams CO2 emisiju pārvirzes 
risks, noteicošā loma ir saistošiem nozaru 
nolīgumiem, kuru rezultātā iespējams 
emisijas pasaulē samazināt tādā mērā, lai 
efektīvi novērstu klimata pārmaiņu 
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piemērošanas mehānismi.” problēmas; nolīgumiem jābūt tādiem, kurus 
iespējams uzraudzīt un pārbaudīt un kuros 
paredzēti obligāti piemērošanas 
mehānismi.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir.

Iekārtai, kas pārstāj darboties, bezmaksas 
kvotas vairāk nepiešķir, un tai ir jāatdod 
neiztērētās kvotas vai līdzvērtīgs līdzekļu 
apjoms atbildīgajām iestādēm. Komisija 
nodrošina šī noteikuma īstenošanu 
dalībvalstīs un raugās, lai tiktu stingri 
piemēroti valsts atbalsta un konkurences 
noteikumi, jo īpaši lai nepieļautu 
dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu. Šajā nolūkā Komisija ik pēc 
trīs mēnešiem publicē enerģētikas 
produktu galapatēriņa cenas, kuras iedala 
pēc uzņēmuma, nozares un dalībvalsts. 
Komisijas publicētajās galapatēriņa cenās 
atsevišķi norāda emisiju tirdzniecības 
sistēmas daļu.

Pamatojums

Any installation that ceases to operate and had received free allowances will not be allowed 
to sell the remaining allowances on to the market but will instead give them back to the 
Member State, this will guarantee that there will be no abuse of the system.

The Commission must also ensure that State Aid and competition rules are vigorously applied 
and monitored.

All parties involved (from industry to end consumer) will require price transparency at all 
times in order to avoid market distortion, therefore the Commission should publish, on a 
regular basis, the end consumer price of energy products.

Grozījums Nr. 35
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums par klimata 
pārmaiņām un pirms uzsākta 28. panta 
3. un 4. punkta piemērošana, piemēro šā 
panta 2. līdz 7. punktu.

1. Pirms spēkā stājies plānotais 
starptautiskais nolīgums vai jebkurš 
starptautisks nozaru nolīgums par klimata 
pārmaiņām un pirms uzsākta 28. panta 
3. un 4. punkta piemērošana, piemēro šā 
panta 2. līdz 7. punktu. Taču no tā 
piemērošanas jomas izslēdz tīras attīstības 
mehānismu un kopīgi īstenojamu 
projektu kredītus nozarēs, kurās pastāv 
oglekļa emisiju pārvirzes risks.

Pamatojums

Lai panāktu uzskaitāmu un pārbaudāmu emisiju samazināšanos, ir svarīgi ne tikai panākt, ka 
tiek noslēgts visā pasaulē saistošs starptautisks nolīgums, bet arī starptautiski nozaru 
nolīgumi, īpaši ar tādām jaunām tirgus ekonomikas valstīm kā Ķīna un Indija.

Nevajadzētu pieļaut, ka nozares, kurās pastāv oglekļa emisiju pārvirzes risks, apdraud ārēji 
konkurenti, kas ir labākā situācijā, pateicoties KĪ un TAM.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kad būs noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot tikai CER no trešām 
valstīm, kas ratificējušas nolīgumu.”

7. Kad būs noslēgts starptautisks nolīgums 
vai starptautiski nozares nolīgumi par 
klimata pārmaiņām, Kopienas sistēmā 
drīkst izmantot tikai CER no trešām 
valstīm, kas ratificējušas nolīgumu.

Pamatojums

Ir svarīgi ne tikai panākt, ka tiek noslēgts visā pasaulē saistošs starptautisks nolīgums, bet arī 
starptautiski nozaru nolīgumi, īpaši ar tādām jaunām tirgus ekonomikas valstīm kā Ķīna un 
Indija.
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Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2003/87/EK
11.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Kopiena un tās dalībvalstis projekta 
aktivitātes atļauj īstenot tikai tad, ja ikviena 
projekta dalībnieka galvenā mītne atrodas 
vai nu valstī, kas noslēgusi starptautisku 
līgumu par šādiem projektiem, vai valstī 
vai pavalstī, vai reģionālā struktūrā, kas ir 
saistīta ar Kopienas sistēmu saskaņā ar 
25. pantu.”

„Kopiena un tās dalībvalstis projekta 
aktivitātes atļauj īstenot tikai tad, ja ikviena 
projekta dalībnieka galvenā mītne atrodas 
vai nu valstī, kas noslēgusi starptautisku 
līgumu par šādiem projektiem, vai valstī 
vai pavalstī, vai reģionālā struktūrā, kas ir 
saistīta ar Kopienas sistēmu saskaņā ar 
25. pantu.” No tā piemērošanas izslēdz 
tīras attīstības mehānismu un kopīgi 
īstenojamu projektu kredītus nozarēs, 
kurās pastāv oglekļa emisiju pārvirzes 
risks.

Pamatojums

Nevajadzētu pieļaut, ka nozares, kurās pastāv oglekļa emisiju pārvirzes risks, apdraud ārēji 
konkurenti, kas ir labākā situācijā, pateicoties KĪ un TAM.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/87/EK
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem regulu par monitoringa 
un ziņošanas kārtību attiecībā uz emisijām 
un (attiecīgā gadījumā) datiem par 
darbībām, kuras uzskaitītas I pielikumā; šīs 
regulas pamatā ir IV pielikumā izklāstītie 
monitoringa un ziņošanas principi; 
prasībās, kas noteiktas monitoringam un 
ziņošanai par katru siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzi, skaidri nosaka šīs gāzes 

1. Komisija ne vēlāk kā 2011. gada 
31. decembrī pieņem regulu par 
monitoringa un ziņošanas kārtību attiecībā 
uz emisijām un (attiecīgā gadījumā) datiem 
par darbībām, kuras uzskaitītas 
I pielikumā; šīs regulas pamatā ir 
IV pielikumā izklāstītie monitoringa un 
ziņošanas principi; prasībās, kas noteiktas 
monitoringam un ziņošanai par katru 
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globālās sasilšanas potenciālu. siltumnīcas efektu izraisošo gāzi, skaidri 
nosaka šīs gāzes globālās sasilšanas 
potenciālu.

Pamatojums

Lai sistēma nodrošinātu paredzamību, ir jānosaka termiņš.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/87/EK
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulā var ņemt vērā visprecīzākos un 
jaunākos pieejamos zinātniskos datus, jo 
īpaši no IPCC; tajā var arīdzan konkretizēt
prasības operatoriem ziņot par emisijām, 
kas saistītas ar ražošanu energoietilpīgās 
nozarēs, kuras var skart starptautiskā 
konkurence, un prasības par šīs 
informācijas neatkarīgu pārbaudi.

2. Regulā ņem vērā visprecīzākos un 
jaunākos pieejamos zinātniskos datus, jo 
īpaši no IPCC; tajā arīdzan konkretizē
prasības operatoriem ziņot par emisijām, 
kas saistītas ar ražošanu energoietilpīgās 
nozarēs, kuras var skart starptautiskā 
konkurence, un prasības par šīs 
informācijas neatkarīgu pārbaudi. Regulā 
arī konkretizē prasības par ziņošanu 
emisiju tirdzniecībā iesaistītajām finanšu 
iestādēm.

Šajās prasībās var paredzēt, ka jāziņo, kāds 
emisiju līmenis rodas, ražojot 
elektroenerģiju (uz ko attiecas Kopienas 
sistēma), kura vajadzīga šādu ražojumu 
ražošanai.

Šajās prasībās paredz, ka jāziņo, kāds 
emisiju līmenis rodas, ražojot 
elektroenerģiju (uz ko attiecas Kopienas 
sistēma), kura vajadzīga šādu ražojumu 
ražošanai.

Pamatojums

Izsolēs iesaistītajām finanšu iestādēm ir jābūt skaidram darbības reglamentam.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/87/EK
15. pants – b punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Komisija pieņem regulu par emisiju 
ziņojumu pārbaudi un pārbaudītāju 
apstiprināšanu; šajā regulā paredz 
nosacījumus apstiprināšanai, savstarpējai 
atzīšanai un pārbaudītāju apstiprinājuma 
atsaukšanai, un nosacījumus pārraudzībai 
un vajadzības gadījumā arī vienādranga 
izvērtēšanai.

Komisija ne vēlāk kā 2010. gada jūnijā 
pieņem regulu par emisiju ziņojumu 
pārbaudi un pārbaudītāju apstiprināšanu; 
šajā regulā paredz nosacījumus 
apstiprināšanai, savstarpējai atzīšanai un 
pārbaudītāju apstiprinājuma atsaukšanai, 
un nosacījumus pārraudzībai un vajadzības 
gadījumā arī vienādranga izvērtēšanai.

Pamatojums

Lai nodrošinātu ieinteresētajām pusēm nepieciešamo paredzamību, ir jānosaka termiņš.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2003/87/EK
24.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar dalībvalstu 
pārvaldītiem projektiem, kas samazina tādu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, 
kas nav ietvertas Kopienas sistēmā.

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar dalībvalstu 
pārvaldītiem projektiem, kas samazina tādu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, 
kas nav ietvertas Kopienas sistēmā. 
Komisija izslēdz tīras attīstības 
mehānismu un kopīgi īstenojamu 
projektu kredītus nozarēs, kurās pastāv 
oglekļa emisiju pārvirzes risks.

Pamatojums

Nevajadzētu pieļaut, ka nozares, kurās pastāv oglekļa emisiju pārvirzes risks, apdraud ārēji 
konkurenti, kas ir labākā situācijā, pateicoties KĪ un TAM.

Grozījums Nr. 42
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Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un kuras kompetentajām iestādēm 
paziņojušas, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijušas mazākas par 10 000 tonnu 
oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu; turklāt 
dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi:

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 50 
MW un kuras kompetentajām iestādēm 
paziņojušas, ka to emisijas (izņemot CO2
emisijas no izejmateriāliem un biomasas 
emisijas, no kurām nav iespējams 
izvairīties) katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijušas mazākas par 25 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu; turklāt 
dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi:

(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

(b) jāapliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 25 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
dioksīda ekvivalenta (izņemot CO2
emisijas no izejmateriāliem un biomasas 
emisijas, no kurām nav iespējams 
izvairīties);

(c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

(c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot CO2 emisijas no 
izejmateriāliem un biomasas emisijas, no 
kurām nav iespējams izvairīties) vai ja 
līdzvērtīgie pasākumi vairs nav spēkā, 
iekārta no jauna tiks iekļauta Kopienas 
sistēmā;

(d) jāpublicē a), b) un c) apakšpunktā 
minētā informācija, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

(d) tā publicē a), b) un c) apakšpunktā 
minēto informāciju, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

Pamatojums

Lai samazinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) administratīvo slogu, izvairītos no 
nevajadzīgām administratīvajām izmaksām un birokrātijas un palielinātu sistēmas efektivitāti, 
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nelielām iekārtām vajadzētu paredzēt iespēju atteikties no sistēmas, ja tās īsteno līdzvērtīgus 
pasākumus. Viena trešdaļa no visām sistēmas iekārtām ir nelielas iekārtas, kas rada tikai 2 % 
no visām emisijām.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas, kas piemērojamas pēc 
starptautiska nolīguma noslēgšanas par 
klimata pārmaiņām

Koriģējumi, kas piemērojami pēc 
starptautiska nolīguma vai starptautisku 
nozaru nolīgumu par klimata pārmaiņām 
noslēgšanas nākotnē

Pamatojums

Lai panāktu uzskaitāmu un pārbaudāmu emisiju samazināšanos, ir svarīgi ne tikai panākt, ka 
tiek noslēgts visā pasaulē saistošs starptautisks nolīgums, bet arī starptautiski nozaru 
nolīgumi, īpaši ar tādām jaunām tirgus ekonomikas valstīm kā Ķīna un Indija.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcās efektu izraisošo 
gāzu emisijas, kas lielākas par obligāto 
samazinājuma līmeni, par kuru vienojusies 
Eiropadome, piemēro 2., 3. un 4. punktu.

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu vai starptautiskus nozaru 
nolīgumus klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcās efektu izraisošo 
gāzu emisijas, kas lielākas par obligāto 
samazinājuma līmeni, par kuru vienojusies 
Eiropadome, piemēro 2., 3. un 4. punktu.

Pamatojums

Lai panāktu uzskaitāmu un pārbaudāmu emisiju samazināšanos, ir svarīgi ne tikai panākt, ka 
tiek noslēgts visā pasaulē saistošs starptautisks nolīgums, bet arī starptautiski nozaru 



AD\742513LV.doc 33/36 PE405.911v03-00

LV

nolīgumi, īpaši ar tādām jaunām tirgus ekonomikas valstīm kā Ķīna un Indija.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu palielina, lai panāktu, ka 
2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma vai starptautisko 
nozaru nolīgumu noslēgšanas lineāro 
koeficientu palielina, lai panāktu, ka 
2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

Pamatojums

Lai panāktu uzskaitāmu un pārbaudāmu emisiju samazināšanos, ir svarīgi ne tikai panākt, ka 
tiek noslēgts visā pasaulē saistošs starptautisks nolīgums, bet arī starptautiski nozaru 
nolīgumi, īpaši ar tādām jaunām tirgus ekonomikas valstīm kā Ķīna un Indija.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus, izņemot tīras attīstības 
mehānismu un kopīgi īstenojamu 
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vairāk kā pusi no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

projektu kredītus nozarēs, kurās pastāv 
oglekļa emisiju pārvirzes risks  no citām 
valstīm, kuras noslēgušas starptautisko 
nolīgumu, lai panāktu ne vairāk kā pusi no 
2. punktā minētā samazinājuma.

Pamatojums

Nevajadzētu pieļaut, ka nozares, kurās pastāv oglekļa emisiju pārvirzes risks, apdraud ārēji 
konkurenti, kas ir labākā situācijā, pateicoties KĪ un TAM.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 2003/87/EK
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 2. punktā pievieno šādu teikumu: svītrots
„Nosakot sadedzināšanas iekārtu kopējo 
jaudu, aprēķinā neņem vērā blokus ar 
nominālo siltumspēju līdz 3 MW.”

Pamatojums

27. panta mērķi par sistēmas neattiecināšanu uz mazām iekārtām nebūs iespējams īstenot 
tādēļ, ka ir savstarpēji saistītas mazas iekārtas, kuru gadījumā ir jāaprēķina kopējais emisiju 
daudzums.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IA PIELIKUMS
STARPTAUTISKĀ NOLĪGUMA 

OBLIGĀTĀS PRASĪBAS

Starptautiskajam nolīgumam, kurā ir 
ietvertas energoietilpīgas nozares, kurās 
var būt būtisks oglekļa pārvirzes risks, vai 
nozarē spēkā esošam starptautiskam 
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nolīgumam, kurš attiecas uz šādām 
nozarēm, ir jāatbilst vismaz turpmāk 
minētajiem kritērijiem, lai šīm nozarēm 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences
apstākļus:
i) to valstu līdzdalība, kurās ir sasniegts 
kritiskais apjoms vismaz 85 % apmērā no 
produkcijas daudzuma;
ii) vienādi CO2 emisijas samazināšanas 
mērķi;
iii) līdzīgas emisiju samazināšanas 
sistēmas, kurām ir līdzvērtīga ietekme un 
kuras piemēro visas iesaistītās valstis vai 
valstis, kurās nav noteikti līdzvērtīgi CO2 

emisijas samazināšanas mērķi nozarēs, uz 
kurām attiecas Kopienas sistēma;
iv) materiāliem, par kuriem notiek 
konkurence, ir noteikti līdzvērtīgi 
ierobežojumi, ņemot vērā dzīves cikla 
aspektus;
(v) iedarbīga starptautiska uzraudzības un 
pārbaudes sistēma.

Pamatojums

Atbilst 10.b panta grozījumam.
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