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Grozījums Nr. 217
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu:
„Ar šo direktīvu izveido sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
(turpmāk — „Kopiena sistēma”), lai 
veicinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanos rentablā un 
ekonomiski efektīvā veidā, vienlaikus 
sekmējot jauninājumus, kā arī lai 
saglabātu un uzlabotu konkurētspēju.”

Or. en

Pamatojums

ETS jābūt par pamatu jauninājumiem, kas nodrošina zemu oglekļa emisiju, dodot ES 
uzņēmumiem priekšrocības ilgtermiņā salīdzinājumā ar konkurentiem ārpus ES. Ja ETS 
izraisa oglekļa emisiju pārvirzes risku, jāsaglabā ES uzņēmumu konkurētspēja.

Grozījums Nr. 218
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regula arī nosaka, ka vēl vairāk 
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, lai sekmētu emisiju 
samazināšanu tādā mērā, kā no zinātnes 

Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas vismaz par 30 % līdz 
2020. gadam un par 80 % līdz 
2050. gadam, šī direktīva paredz tiesisko 
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viedokļa ir vajadzīgs, lai novērstu bīstamas 
klimata pārmaiņas.

regulējumu darbībām, uz kurām attiecas 
Kopienas sistēma, lai panāktu šo 
samazinājumu.  Tā arī nosaka, ka vēl 
vairāk jāsamazina siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas, lai sekmētu 
emisiju samazināšanu tādā mērā, kādā
Kopiena to ir apņēmusies saistībā ar 
turpmāko visaptverošo starptautisko 
nolīgumu un kā no zinātnes viedokļa ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regula arī nosaka, ka vēl vairāk
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, lai sekmētu emisiju 
samazināšanu tādā mērā, kā no zinātnes 
viedokļa ir vajadzīgs, lai novērstu bīstamas 
klimata pārmaiņas.

Tā arī nosaka, ka jāsamazina siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas, lai sekmētu 
emisiju samazināšanu, — neuzliekot 
nesamērīgu slogu attiecīgajām nozarēm, 
— tādā mērā, kā no zinātnes viedokļa ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Sloga sadalījums starp emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) sektoru un sektoru, kas ir ārpus 
šīs sistēmas, jānovērtē saskaņā ar pieejamām iespējām un rentabilitāti. Ar šo grozījumu 
sniedz formulējumu, kurā principā izvairās no galvenā sloga uzlikšanas ETS sektoram.
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Grozījums Nr. 220
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Regula arī nosaka, ka vēl vairāk 
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, lai sekmētu emisiju 
samazināšanu tādā mērā, kā no zinātnes 
viedokļa ir vajadzīgs, lai novērstu bīstamas 
klimata pārmaiņas.”

„Tā arī nosaka, ka vēl vairāk jāsamazina 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
un ka varētu sekmēt emisiju samazināšanu 
tādā mērā, kā no zinātnes viedokļa ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.”

Or. pl

Pamatojums

Daudz zinātnieku apšauba siltumnīcefekta gāzu teorijas leģitimitāti un patiesumu, kā arī ar to 
saistītos iespējamos pasākumus. Ja zinātni uzlūko kā visu viedokļu kopumu par īpašo 
parādību, tad 1. panta formulējums neatbilst patiesībai un ir tendenciozs, jo tajā pausts tikai 
viens viedoklis. Ar grozījumu konkrētās daļas formulējumā cenšas parādīt viedokļu 
daudzveidību šajā jautājumā.

Grozījums Nr. 221
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regula arī nosaka, ka vēl vairāk 
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, lai sekmētu emisiju 
samazināšanu tādā mērā, kā no zinātnes 
viedokļa ir vajadzīgs, lai novērstu bīstamas 
klimata pārmaiņas.

Tā arī nosaka, ka vēl vairāk jāsamazina 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, 
lai sekmētu emisiju samazināšanu tādā 
mērā, kā no zinātnes viedokļa ir vajadzīgs, 
lai novērstu bīstamas klimata pārmaiņas, 
un ņemot vērā dalībvalstu sasniegumus 
atbilstīgi Kioto protokolam.
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Or. en

Grozījums Nr. 222
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regula arī nosaka, ka vēl vairāk 
jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas, lai sekmētu emisiju 
samazināšanu tādā mērā, kā no zinātnes 
viedokļa ir vajadzīgs, lai novērstu bīstamas 
klimata pārmaiņas.

Tā arī nosaka, ka vēl vairāk jāsamazina 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, 
lai sekmētu emisiju samazināšanu tādā 
mērā, kā no zinātnes viedokļa ir vajadzīgs, 
lai novērstu bīstamas klimata pārmaiņas, 
un ņemot vērā dalībvalstu sasniegumus 
atbilstīgi Kioto protokolam.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar direktīvas mērķiem attiecīgi ņem vērā dalībvalstu sasniegumus, īstenojot Kioto 
protokola uzdevumus atbilstīgi bāzes gadiem.

Grozījums Nr. 223
Antonio De Blasio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Direktīvas 2003/87/EK darbības 
joma ir jāpaplašina arī attiecībā uz 
energoietilpīgām nozarēm un 
apakšnozarēm, kuras klasificē kā netiešos 
emisiju izraisītājus to lielā enerģijas 
patēriņa dēļ. Šīs energoietilpīgās nozares 
un apakšnozares, kuras klasificē kā 
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netiešos emisiju izraisītājus, tiks 
precizētas līdz 2009. gada 31. decembrim.

Or. hu

Grozījums Nr. 224
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija apsver, kā, ņemot vērā Bali 
konferencē pieņemtos ieteikumus un 
tehnikas attīstību, LULUCF darbības 
saskaņot ar Direktīvas 2003/87/EK un 
Direktīvas 2004/101/EK, ar kuru groza 
Direktīvu 2003/87/EK, darbības jomu. Ne 
vēlāk kā līdz 2008. gada beigām tā 
iesniedz attiecīgu likumdošanas 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 
Šis priekšlikums jo īpaši attiecas uz 
LULUCF projektu pilnīgu iekļaušanu 
Kioto protokolā paredzētajos projektu 
mehānismos (kopīgas īstenošanas (KĪ) un 
tīras attīstības mehānisms (TAM)), tostarp 
izmantojot sertificēto emisijas 
samazinājumu (SES) un emisijas 
samazināšanas vienības (ESV), kas izriet 
no projektu pasākumiem, ko īsteno 
saskaņā ar Kopienas sistēmu, pirms 
stājies spēkā jaunais starptautiskais 
nolīgums par klimata pārmaiņām.

Or. fr

Pamatojums

Dažas dalībvalstis ir kritiski noskaņotas pret Komisijas nespēju pietiekami pamatot, kāpēc 
LULUCF pasākumi neietilpst ES emisiju tirdzniecības sistēmas darbības jomā. Savos 
secinājumos Eiropadome aicināja Komisiju izpētīt iespējas iekļaut LULUCF pasākumus ES 
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ETS sistēmā, un Parlaments arī aicināja Komisiju pētīt šo iespēju. LULUCF pasākumu 
izveide jaunattīstības valstīs, izmantojot TAM, radītu nozīmīgu finansējuma avotu, kas 
palīdzētu aizsargāt bioloģisko daudzveidību un atjaunot iznīcinātos mežus.

Grozījums Nr. 225
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Direktīvas 3. pantu groza šādi. svītrots
(a) Minētā panta c) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
„c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un citas atmosfēras 
gāzveida sastāvdaļas — gan dabiskas, gan 
antropogēnas —, kas absorbē un reemitē 
infrasarkano starojumu;”
(b) minētā panta h) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„(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;”
(c) Pievieno šādus punktus:
„[(t)] „sadedzināšanas iekārta” ir 
ikviena stacionāra tehniska vienība, kurā 
tiek oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko 
enerģiju, un kurā noris citas tieši saistītas 
darbības, tostarp dūmgāzu attīrīšana;
[(u)] „elektroenerģijas ražošanas 
iekārta” ir iekārta, kurā 2005. gada 
janvārī vai pēc tam ražota elektroenerģija 
pārdošanai trešām personām un uz kuru 
attiecas tikai I pielikumā minētā 



AM\733272LV.doc 9/55 PE409.585v01-00

LV

kategorija „Energoapgāde vai 
siltumapgāde”.

Or. pl

Pamatojums

Ierosinātās jaunās definīcijas ir pārāk vispārīgas un aptver pārāk plašu priekšmetu loku, 
kurus nevar salīdzināt raksturīgo īpašību ziņā (siltumnīcas efektu izraisošās gāzes) vai 
lielumu (iekārtas, kas emitē gāzes) un kuriem nav ievērojamas ietekmes uz klimata 
pārmaiņām.

Grozījums Nr. 226
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Minētā panta c) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

„c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un citas atmosfēras 
gāzveida sastāvdaļas — gan dabiskas, gan 
antropogēnas —, kas absorbē un reemitē 
infrasarkano starojumu;”

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības jomas definīcijā jānosaka stabila sistēma gan rūpniecībai, gan 
dalībvalstīm. Visu „Kioto gāzu” saraksts ietverts II pielikumā. Par citām „gāzveida 
sastāvdaļām” dati nav pieejami. Tādēļ jāsaglabā pašreizējā definīcija.
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Grozījums Nr. 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Minētā panta c) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

„c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un citas atmosfēras 
gāzveida sastāvdaļas — gan dabiskas, gan 
antropogēnas —, kas absorbē un reemitē 
infrasarkano starojumu;”

Or. en

Pamatojums

Definīciju, kāda tā ir Direktīvā 2003/87/EK, nevajadzētu grozīt, jo plašākas definīcijas 
lietošana var izraisīt grūtības un pārpratumus ieviešanā. Tāpēc būtu jāsaglabā definīcija, kas 
minēta Direktīvā 2003/87/EK.

Grozījums Nr. 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un citas atmosfēras 
gāzveida sastāvdaļas — gan dabiskas, gan 
antropogēnas —, kas absorbē un reemitē 
infrasarkano starojumu;”

„c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un gāzes, kuras uzskaitītas 
turpmākos starptautiskos nolīgumos;”
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Or. en

Pamatojums

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu definīcija priekšlikumā ir pārāk plaša, un to iespējams 
dažādi interpretēt. Lai nodrošinātu atbilstību, ar grozījumu tiek ierosināts, ka definīcija tiek 
pielāgota Kioto protokolam, tādējādi nodrošinot samazināšanas pūliņu efektivitāti.

Grozījums Nr. 229
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un citas atmosfēras 
gāzveida sastāvdaļas — gan dabiskas, gan 
antropogēnas —, kas absorbē un reemitē 
infrasarkano starojumu;”

„c) „siltumnīcas efektu izraisošās gāzes” 
[„siltumnīcefekta gāzes”] ir II pielikumā 
minētās gāzes un gāzes, kas kā tādas 
noteiktas turpmākajos starptautiskajos 
nolīgumos;”

Or. de

Pamatojums

Direktīvas darbības joma jāierobežo ar tām siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm, kas 
uzskaitītas Kioto protokolā. Ierosinātais formulējums ir tik plašs, ka tas varētu attiekties, 
piemēram, arī uz ūdens tvaikiem. Pastāv briesmas, ka tas turpmāk izraisītu mērķu izslēgšanu, 
kas ir pārāk nenoteikti un kuru īstenošanai vajadzīgi ievērojami administratīvie resursi.

Grozījums Nr. 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

(b) minētā panta h) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

„(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;”

Or. en

Pamatojums

Mūsu viedoklis ir, ka jaudas pieaugums būtu uzskatāms par līdzvērtīgu jaunām iekārtām un 
ka tāpēc tādām iekārtām atbilstīgā gadījumā būtu jāsaņem kvotas kā jaunām iekārtām. 
Pretējā gadījumā varētu būt stimuls veidot jaunas iekārtas, nevis palielināt jaudu, un tas 
nebūtu pamatoti ekoloģiskā ziņā. Lai nodrošinātu visā ES saskaņotu jaudas pieauguma 
interpretāciju, pieņemot Kopienas  noteikumus par kvotu piešķiršanu saskaņā ar 10.a pantu 
un izmantojot komitoloģijas procedūru, varētu apstiprināt skaidru tās definīciju.

Grozījums Nr. 231
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) minētā panta h) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

„(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;”

Or. en
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Pamatojums

Nav saprotams, kāpēc grozīts termins „jauna iekārta". Spēkā esošajā direktīvā iekārtu 
paplašināšanas gadījumā tās tiek pamatoti pielīdzinātas jaunām iekārtām. Dažās dalībvalstīs 
tas ir atkarīgs tikai no oficiālo atļauju piešķiršanas prakses vai pat no atļauju piešķiršanas 
iestādes individuāla lēmuma, vai iekārta tiek licencēta kā „paplašinājums” vai kā „jauna 
iekārta”.  Abos gadījumos saistībā ar emisiju tirdzniecību attieksmei jābūt vienādai, vismaz 
piešķirot bezmaksas kvotas. Tāpēc jāsaglabā tie termini, kuri tiek lietoti pašlaik spēkā esošajā 
tiesību aktā.

Grozījums Nr. 232
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – 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, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas atļauja vai 
atjaunota atļauja sakarā ar iekārtas 
darbības būtības maiņu vai tās 
paplašināšanu, vai noticis tās fizisks 
pārveidojums, kā rezultātā ievērojami 
palielinājusies pašreizējās iekārtas jauda, 
pēc tam, kad Komisijai iesniegts 11. panta 
1. punktā minētais saraksts;

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu nediskriminēšanas principu un nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
visiem ražotājiem, atverot jaunas iekārtas vai palielinot esošo iekārtu jaudu, jābūt tiesīgiem 
saņemt bezmaksas kvotu pielīdzināmu daudzumu, pamatojoties uz efektivitātes mērķi 
(piemēram, standartu), bet Komisijas priekšlikums ierobežo bezmaksas kvotu piešķiršanu 
pirmajā gadījumā.  Šis grozījums veicina novecojušu un neefektīvu iekārtu slēgšanu un 
ražošanas pārcelšanu uz modernizētu centralizētu vienību, izmantojot apjomradītus 
ietaupījumus, lai atrisinātu nepieciešamību pēc lieliem ieguldījumiem.
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Grozījums Nr. 233
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – 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, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju atļauja vai 
atjaunota atļauja sakarā ar iekārtas 
darbības būtības ievērojamu maiņu vai 
jaudas palielināšanu vismaz par [  ] % pēc 
tam, kad Komisijai iesniegts 11. panta 
1. punktā minētais saraksts;

Or. en

Pamatojums

Jaunpienācēju rezervei (NER) būtu jābūt pieejamai pašreizējo iekārtu paplašināšanas
gadījumiem, kā tas būtu vajadzīgs atbilstīgi sistēmas pašreizējam posmam. Jaudas 
robežvērtība nodrošinās, ka NER būs pieejama tikai ievērojami paplašinātām iekārtām. 

Grozījums Nr. 234
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – 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, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas atļauja vai 
atjaunota atļauja sakarā ar iekārtas 
ražošanas jaudas palielināšanu vismaz 
par 20 % pēc tam, kad Komisijai iesniegts 
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11. panta 1. punktā minētais saraksts;

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā minētajai jaunpienācēja definīcijai būtu jāsniedz rūpniecībai augstas pakāpes 
noteiktība un paredzamība, atbalstot ilgtermiņa ieguldījumus, kā arī pilnīgi jaunas iekārtas 
jaunā vietā.

Grozījums Nr. 235
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) minētā panta h) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

„(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;”

Or. en

Pamatojums

Jaunpienācēju definīcijā jāiekļauj arī atļauju atjaunošana. Vairākums pieteikumu 
jaunpienācēju rezervei ir iekārtu atļauju atjaunošana. Komisijas ierosinātā definīcija varētu 
izraisīt to pašreizējo iekārtu būtisku diskrimināciju, kuras paplašinās, attiecībā pret „pilnīgi 
jaunām iekārtām jaunā vietā”.  Grozījuma nolūks ir saglabāt pašreizējo definīciju.
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Grozījums Nr. 236
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) minētā panta h) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

(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;

Or. en

Pamatojums

„Jaunas iekārtas” definīcijā iekļauj gadījumus, kad tiek palielināta jauda. Paturot spēkā šo 
piemērojamo definīciju, panāks visefektīvāko pieeju un sekmēs inovāciju pašreizējos 
procesos.

Grozījums Nr. 237
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) minētā panta h) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

(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 
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1. punktā minētais saraksts;

Or. en

Pamatojums

„Jaunas iekārtas” definīcijā iekļauj gadījumus, kad tiek palielināta jauda. Paturot spēkā šo 
piemērojamo definīciju, panāks visefektīvāko pieeju un sekmēs inovāciju pašreizējos 
procesos.

Grozījums Nr. 238
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – 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, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai izsniegta siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju atļauja vai 
atjaunota atļauja sakarā ar iekārtas 
darbības būtības maiņu vai tās 
ievērojamu paplašināšanu, vai tās jaudas 
izmantošanu pēc tam, kad Komisijai 
iesniegts 11. panta 1. punktā minētais 
saraksts;”

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski, ka jaunās iekārtas, kas saņēmušas emisiju atļaujas pirmo reizi, un tās, kas prasa 
atjaunotu atļauju paplašināšanas vai darbības būtisku pārmaiņu gadījumā, tiktu uzskatītas 
par līdzvērtīgām. Ir jāsaglabā šī definīcija, kuru izmantoja pirmo divu periodu laikā, uz 
kuriem attiecās kvotu direktīva (2005.–2007. gadā un pēc tam 2008.–2012. gadā), lai 
nerastos kropļojumi attieksmē pret dalībniekiem.
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Grozījums Nr. 239
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – 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, 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, vai kura ir 
saņēmusi atjaunotu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas atļauju sakarā ar 
iekārtas ražošanas jaudas palielināšanu 
par vismaz 10 %;

Or. en

Pamatojums

Jaunpienācēju jēdzienā vajadzētu iekļaut arī iekārtas, kuras saņēmušas atjaunotu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju atļauju sakarā ar iekārtas paplašināšanu.

Grozījums Nr. 240
Antonio De Blasio

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – 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, kas veic 
vienu vai vairākas I pielikumā minētās 
darbības un kurai sakarā ar darbības 
būtības maiņu vai ievērojamu jaudas 
palielinājumu izsniegta siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas atļauja pēc tam, kad 
Komisijai iesniegts 11. panta 1. punktā 
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minētais saraksts;”

Or. hu

Grozījums Nr. 241
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – 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, 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, kā arī 
informācija par pašreizējo iekārtu jaudas 
pieaugumu;”

Or. de

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā nav precizēts, kā juridiski jāvērtē pašreizējo iekārtu jaudas 
palielinājums. Šis trūkums tiesiskajā regulējumā jānovērš.

Grozījums Nr. 242
Antonio De Blasio

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„[(t)] „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 

„[(t)] „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
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un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 
tostarp dūmgāzu attīrīšana;

siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju;”

Or. hu

Grozījums Nr. 243
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„[(t)] „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 
tostarp dūmgāzu attīrīšana;

„[(t)] „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
ar mērķi piegādāt to gala patērētājam 
ārpus attiecīgās sadedzināšanas iekārtas;

Or. de

Pamatojums

„Sadedzināšanas iekārtas” definīcija nepārprotami jāierobežo, attiecinot to vienīgi uz 
spēkstacijām, un to nevar attiecināt uz iekšēju sadedzināšanu uzņēmuma rūpnieciskās 
iekārtās. Pretējā gadījumā rūpnieciskās kategorijas kļūtu liekas, kas būtu pretrunā ar 
enerģētikas nozares un rūpniecības lietderīgu diferenciāciju saistībā ar kvotu piešķiršanas 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 244
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„[(t)] „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 

„[(t)] „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
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oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 
tostarp dūmgāzu attīrīšana;

oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
ar mērķi piegādāt to gala patērētājam 
ārpus attiecīgās sadedzināšanas iekārtas;

Or. de

Pamatojums

„Sadedzināšanas iekārtas” definīcija atbilstoši nosaukumam direktīvas I pielikumā 
nepārprotami jāierobežo, attiecinot to vienīgi uz spēkstacijām (energoapgāde un 
siltumapgāde), un to nevar attiecināt uz iekšējo sadedzināšanu uzņēmuma rūpnieciskās 
iekārtās. Pretējā gadījumā ne vien veidotos plaisa sistēmā, bet arī rūpnieciskās kategorijas 
kļūtu liekas, kas būtu pretrunā ar enerģētikas nozares un rūpniecības lietderīgu diferenciāciju 
saistībā ar kvotu piešķiršanas noteikumiem.

Grozījums Nr. 245
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(t)] „sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 
tostarp dūmgāzu attīrīšana;

[(t)„sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra vai pārvietojama tehniska 
vienība, kurā tiek oksidēts kurināmais, 
tādējādi ražojot siltumenerģiju un/vai 
mehānisko enerģiju, un kurā noris citas 
tieši saistītas darbības, tostarp dūmgāzu 
attīrīšana;

Or. en

Pamatojums

Tehniska precizējuma nolūkā.
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Grozījums Nr. 246
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(t)„sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 
tostarp dūmgāzu attīrīšana;

[(t)„sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 
tostarp dūmgāzu attīrīšana; uz Direktīvas 
91/156/EEK IIB R3 pielikumā 
noteiktajām otrreizējas pārstrādes 
darbībām „sadedzināšanas iekārtas” 
definīcija neattiecas;

Or. en

Pamatojums

ES svarīgs mērķis ir veicināt otrreizējo pārstrādi. Iekļaujot metāla otrreizējās pārstrādes 
operācijas emisijas tirdzniecības sistēmā, varētu sadārdzināt metālu otrreizējo pārstrādi. Tas 
varētu izraisīt to, ka vairāk tiktu eksportēti vērtīgi metāllūžņi un varētu rasties ekoloģiski 
zaudējumi.

Grozījums Nr. 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(t)]„sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 

[(t)„sadedzināšanas iekārta” ir ikviena 
stacionāra tehniska vienība, kurā tiek 
oksidēts kurināmais, tādējādi ražojot 
siltumenerģiju un/vai mehānisko enerģiju, 
un kurā noris citas tieši saistītas darbības, 
tostarp dūmgāzu attīrīšana; uz Direktīvas 
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tostarp dūmgāzu attīrīšana; 91/156/EEK IIB R3 pielikumā 
noteiktajām otrreizējas pārstrādes 
darbībām „sadedzināšanas iekārtas” 
definīcija neattiecas;

Or. en

Pamatojums

Viens no ES politikas mērķiem ir veicināt otrreizēju pārstrādi un padarīt ES par sabiedrību, 
kurā efektīvi izmanto resursus. Tāpēc nav saprātīgi iekļaut metāla otrreizējas pārstrādes 
darbības sistēmā, kura tās ierobežos un sadārdzinās.

Grozījums Nr. 248
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(u)]„elektroenerģijas ražošanas iekārta” ir 
iekārta, kurā 2005. gada janvārī vai pēc 
tam ražota elektroenerģija pārdošanai 
trešām personām un uz kuru attiecas tikai 
I pielikumā minētā kategorija 
„Energoapgāde vai siltumapgāde”.

[(u)] „elektroenerģijas ražošanas iekārta” ir 
iekārta, kurā ražo elektroenerģiju.

Or. en

Pamatojums

Definīcijas ierobežošana attiecībā uz „elektroenerģijas ražošanu pārdošanai trešām 
personām” rada konkurences izkropļojumus starp ražotājiem, kas pārdod tirgū, un iekārtām, 
kas nozarēs ražo elektroenerģiju savām vajadzībām. Nebūtu vēlams, ka ražotājiem, kas 
elektroenerģiju ražo savām vajadzībām, piemērotu atšķirīgu režīmu. 
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Grozījums Nr. 249
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(u)]„elektroenerģijas ražošanas iekārta” ir 
iekārta, kurā 2005. gada janvārī vai pēc 
tam ražota elektroenerģija pārdošanai 
trešām personām un uz kuru attiecas tikai 
I pielikumā minētā kategorija 
„Energoapgāde vai siltumapgāde”.

[(u)] „elektroenerģijas ražošanas iekārta” ir 
iekārta, kurā 2005. gada janvārī vai pēc 
tam ražota elektroenerģija pārdošanai 
trešām personām un/vai parazītiskā strāva 
un uz kuru attiecas tikai I pielikumā minētā 
kategorija „Energoapgāde vai 
siltumapgāde”.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģiju ražo arī rūpnieciskās iekārtās un to patērē — kopumā vai daļēji — savām 
vajadzībām. Definīcija, kas ietverta priekšlikumā, nepamatoti diferencē operatorus un rada 
konkurences kropļojumu iespēju elektroenerģijas ražošanas tirgū, kā arī nevienlīdzīgus 
risinājumus saistībā ar individuālu elektroenerģijas ražošanas iekārtu detalizētiem 
risinājumiem un, piemēram, ar emisiju monitoringu.

Grozījums Nr. 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
3. pants – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(u)]„elektroenerģijas ražošanas iekārta” ir 
iekārta, kurā 2005. gada janvārī vai pēc 
tam ražota elektroenerģija pārdošanai 
trešām personām un uz kuru attiecas tikai 
I pielikumā minētā kategorija 
„Energoapgāde vai siltumapgāde”.

[(u)] „elektroenerģijas ražošanas iekārta” ir 
iekārta, kurā 2005. gada janvārī vai pēc 
tam ražota elektroenerģija pārdošanai 
trešām personām un uz kuru attiecas tikai 
I pielikumā minētā kategorija 
„Energoapgāde vai siltumapgāde”. 
Elektroenerģijas piegādi saskaņā ar valsts 
regulētiem tarifiem neuzskata par 
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pārdošanu trešai pusei, ja vien valsts 
regulētos tarifos nav iekļauts pielāgojuma 
mehānisms, ļaujot iekasēt CO2 kvotu 
cenu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais režīms (visu kvotu izsole) elektroenerģijai, ko ražo koģenerācijas iekārtās, t. i., 
termoelektrocentrālēs, ir pamatots tikai gadījumos, kad tarifi pieļauj cenu pārcelšanu. Pretējā 
gadījumā visu kvotu izsole attiecībā uz koģenerēto elektroenerģiju izraisītu zaudējumus 
nozarei, un koģenerācijas attīstībai būtu neizdevīgāks stāvoklis, jo priekšroka tiktu dota 
sistēmām, kuras emitē vairāk CO2 emisiju. Nebūtu taisnīgi attiecināt pilnīgu kvotu izsoli uz 
elektroenerģijas ražošanu, jo elektroenerģiju pārdod pēc valsts regulētiem tarifiem, kuri 
neļauj pievienot emisiju kvotu cenu. 

Grozījums Nr. 251
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[v)] „energoietilpīgi uzņēmumi” ir 
uzņēmumu vienības saskaņā ar 
I pielikuma 4.a punktu;”

Or. de

Pamatojums

Energoietilpīgu uzņēmumu, kuri tiesīgi saņemt bezmaksas kvotas par netiešām emisijām, 
saraksts sniegts I pielikuma 4.a punktā (jaunā).  Konsekvences labad ir nepieciešams izdarīt 
atsauci uz energoietilpīgu uzņēmumu sarakstu I pielikuma 4.a punktā (jaunā), ņemot vērā 
10. panta b) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 252
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v)] „zelta standarta projekti” ir tīras 
attīstības mehānisma (TAM) un kopīgas 
īstenošanas (KĪ) projekti, kā arī serificēts 
emisijas samazinājums (SES) un emisiju 
samazināšanas vienības (ESV), kas iegūti 
tajos atbilstīgi visiem UNFCCC
kritērijiem, jo īpaši papildināmības 
kritērijam; 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka emisijas samazinājuma sertifikāti tiek iegūti videi draudzīgā veidā un lai 
izvairītos no nepareizas lietošanas, termins „zelta standarts” ir jādefinē un jāsaista ar ANO 
standartiem.

Grozījums Nr. 253
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v)] „zelta standarta tipa projekti” ir 
projekti, kas atbilst Zelta standarta fonda 
izstrādātajiem standartiem;

Or. en
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Pamatojums

„Zelta standarta" terminu izmantos, atsaucoties uz kritērijiem, ko izmanto, lai definētu 
augstas kvalitātes projektus, t. i., projektus, kas ir papildinoši un dod skaidri redzamu 
ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. Tāpēc skaidri jādefinē, ko saprot ar „zelta standartu”.

Grozījums Nr. 254
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(w)] „oglekļa dioksīda emisijas pārvirze” 
nozīmē, ka ražošanu, uz ko tieši attiecas šī 
direktīva, pārceļ ārpus ES. Tas var notikt, 
pārceļot iekārtas, kurās oglekļa dioksīda 
emisijas pārvirze notiek neatkarīgi no 
relatīvi efektīvākas jaunas iekārtas 
salīdzinājumā ar iekārtu, ko tā aizstāja 
ES, vai aizstājot ar importu — Eiropas 
ražojumus aizstājot ar ārvalstu precēm, 
kuras tiek ražotas iekārtās ar 
paaugstinātuCO2 intensitāti;

Or. en

Pamatojums

Termins „oglekļa dioksīda emisijas pārvirze” („CO2 emisiju pārvirze”) direktīvā minēts bez 
skaidras definīcijas. Ir svarīgi precizēt, kad oglekļa emisijas pārvirze notiek un to, kāda ir 
iekārtu attiecīgās CO2 efektivitātes nozīme. Jāņem vērā, ka visos gadījumos, kad ražošanas 
darbības tiek pārceltas no ES uz reģioniem, kas nav minēti I pielikumā, izraisīsies oglekļa 
dioksīda emisijas pārvirze, ja vien netiks samazināta maksimālā robeža, jo citas iekārtas 
varēs sasniegt šo robežu. 
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Grozījums Nr. 255
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v)] „oglekļa dioksīda emisijas pārvirze” 
ir ražošanas pārcelšana uz iekārtām ar 
augstāku tīro CO2 intensitāti ārpus ES 
robežām, un kas ir tieši saistīta ar 
pieaugošajām ražošanas izmaksām 
saistībā ar šīs direktīvas ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v)] „ārēja iekārta” ir iekārta, kura 
pieder un/vai kuru darbina trešā persona 
un kura pilda funkciju, ko alternatīvi var 
veikt, īstenojot iekšēju ražošanas darbību, 
integrējot to ražošanas procesā attiecīgajā 
ekonomikas nozarē;

Or. en

Pamatojums

Jāformulē termins „ārēja iekārta”, lai izvairītos no tā, ka dažādas sadales metodes tās 
negatīvi ietekmētu, un tādējādi būtu arī atšķirīgas izmaksas, lielākas nekā tās, kas rodas 
iekšējās ražošanas rezultātā nozarēs, kuras tās apgādā.
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Grozījums Nr. 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v)] „pagaidu sertificēta emisiju 
samazināšanas vienība” jeb „pSES” ir 
vienība, kas radusies apmežošanas vai 
mežu atjaunošanas projekta rezultātā un 
beidzas tā saistību perioda beigās, kurš ir 
pēc perioda, kad to izsniedza, piemērojot 
Kioto protokola 12. pantu un lēmumus, 
kas pieņemti saskaņā ar Kioto protokolu;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Patrick Louis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v)] „pagaidu sertificēta emisiju 
samazināšanas vienība” jeb „pSES” ir 
vienība, kas radusies apmežošanas vai 
mežu atjaunošanas projekta rezultātā un 
beidzas tā saistību perioda beigās, kurā to 
izsniedza, piemērojot Kioto protokola
12. pantu un lēmumus, kas saistīti ar 
ANO Vispārējo konvenciju par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) un Kioto 
protokolu.

Or. fr
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Pamatojums

Lai risinātu ar nepastāvības risku saistītus jautājumus attiecībā uz mežu, tīras attīstības 
mehānisma procedūrā paredz pagaidu kredītu uzkrāšanu; šie pasākumi tika paredzēti 
Konvencijas dalībvalstu 2003. gada konferencē Milānā (Lēmums Nr. 19/CP.9).

Grozījums Nr. 259
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v) ]„nozares, kas pakļautas ievērojamam 
oglekļa dioksīda emisijas pārvirzes 
riskam” ir nozares, kas noteiktas saskaņā 
ar 10.a panta 9. punktā paredzētajiem un 
Ia pielikumā uzskaitītajiem kritērijiem;

Or. en

Pamatojums

Riskam pakļauto nozaru precizējums, atsaucoties uz kritērijiem un jauno pielikumu.

Grozījums Nr. 260
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v)]„nozares, kas pakļautas ievērojamam 
oglekļa dioksīda emisijas pārvirzes 
riskam” ir nozares, kas noteiktas saskaņā 
ar 10.a panta 9. punktā paredzētajiem un 
Ia pielikumā uzskaitītajiem kritērijiem;
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Or. en

Pamatojums

Riskam pakļauto nozaru precizējums, atsaucoties uz kritērijiem un jauno pielikumu.

Grozījums Nr. 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v)] „nozares, kas pakļautas ievērojamam 
oglekļa dioksīda emisijas pārvirzes 
riskam” ir nozares, kas definētas saskaņā 
ar šīs direktīvas 10.a panta 9. punktā 
paredzētajiem un Ia pielikumā (jaunā) 
iekļautajiem kritērijiem;

Or. pl

Pamatojums

Lai saskaņotu ar grozījumiem 10.a panta 9. punktā un Ia pielikumā (jaunā).

Grozījums Nr. 262
Irena Belohorská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[(v)] „nozares, kas pakļautas ievērojamam 
oglekļa dioksīda emisijas pārvirzes 
riskam” ir nozares, kas noteiktas saskaņā 
ar 10.a panta 9. punktā paredzētajiem un 
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Ia pielikumā uzskaitītajiem kritērijiem;

Or. en

Pamatojums

Riskam pakļauto nozaru precizējums, atsaucoties uz kritērijiem un jauno pielikumu.

Grozījums Nr. 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Direktīvas 3.c panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
„2.  Atbilstīgi 9. pantā minētajam 
samazinājuma lineārajam koeficientam
no 2013. gada un katru turpmāko gadu 
kvotu kopapjoms, ko piešķir gaisa kuģu 
ekspluatantiem, samazinās no 95 %.”

Or. en

Grozījums Nr. 264
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Direktīvas 3.c panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
„2. No 2013. gada 1. janvāra, [..]
kopējais gaisa kuģu ekspluatantiem 
sadalāmo emisiju kvotu daudzums 
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atbilst 95 % aviācijas vēsturisko emisiju,
un kuru atbilstīgi 9. pantam pielāgo katru 
nākamo gadu, piemērojot lineāro 
koeficientu.”

Or. en

Pamatojums

Padomes un Eiropas Parlamenta vienošanās par aviācijas jomas iekļaušanu ETS paredz, ka 
maksimālā robeža var tikt pielāgota vispārējās pārskatīšanas procesā. Otrajā periodā uz 
aviāciju būtu jāattiecas tādam pašam režīmam, kāds ir visām citām nozarēm.  Tāpēc lineārais 
koeficients būtu jāpiemēro arī aviācijai.

Grozījums Nr. 265
Peter Liese, Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
3.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Direktīvas 3.d panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:
„2. Ievērojot 10.b pantu, bezmaksas kvotu 
apjoms, ko piešķir saskaņā ar šā panta 
3. līdz 5. punktu [un 3.c panta 2. punktu], 
2013. gadā ir 80 % no daudzuma, kas 
noteikts saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem, un pēc tam bezmaksas 
kvotas ik gadus samazina par vienādu 
daudzumu, lai 2020. gadā bezmaksas 
kvotas vairs netiktu piešķirtas. No 
2014. gada saskaņā ar šo punktu 
bezmaksas kvotas aviācijas 
ekspluatantiem samazina par vienādu 
daudzumu, lai 2020. gadā bezmaksas 
kvotas vairs netiktu piešķirtas.”

Or. en
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Pamatojums

Atbilst tekstam, par ko Padome un Parlaments vienojās attiecībā uz aviācijas iekļaušanu 
emisiju tirdzniecības sistēmā. Vienošanās paredz, ka var palielināt izsolīto kvotu daudzumu, 
veicot vispārējo pārskatīšanu. Grozījuma autori atsaucās uz šo iespēju un atbalsta ideju, ko 
Eiropas Komisija izvirzīja vispārējā pārskatīšanā.

Grozījums Nr. 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
3.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.b) Direktīvas 3.d panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:
„2. No 2013. gada 1. janvāra attiecībā uz 
kvotu izsolīšanu aviācijā piemēro tādu 
pašu režīmu kā elektroenerģijas 
ražotājiem.”

Or. en

Pamatojums

Aviācijas nozarē vairākumu emisijas kvotu izmaksu varēs novirzīt uz patērētājiem. Lai 
izvairītos no virspeļņas gūšanas un lai būtu atbilstība nostājai EP pirmajā lasījumā par 
aviācijas nozares iekļaušanu ETS, ierosina, ka saistībā ar kvotu izsolēm no 2013. gada 
attiecībā uz aviācijas jomu jāpiemēro tāds pats režīms kā elektroenerģijas ražotājiem.

Grozījums Nr. 267
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
4. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu:

„4. pants

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas atļaujas

Dalībvalstis nodrošina, ka no 2005. gada 
1. janvāra neviena iekārta neuzsāk 
I pielikumā minētās darbības, kuru 
rezultātā rodas attiecīgā emisija, ja vien 
operatoram nav saskaņā ar 5. un 
6. pantu kompetentas iestādes piešķirtas 
atļaujas vai arī iekārtai [..] nepiemēro 
Kopienas sistēmu saskaņā ar 27. pantu.”

Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums Direktīvas 2003/87/EK pantā, kas Komisijas priekšlikumā netika grozīts. 
Ar to precizē, ka izņēmumi III posmā attiecībā uz mazām iekārtām saskaņā ar 27. pantu vairs 
nebūs pagaidu, bet pastāvīgi.

Grozījums Nr. 268
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/87/EK
5. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) plānotie pasākumi, lai veiktu emisijas 
monitoringu un ziņotu par to saskaņā ar 
14. pantā minēto regulu.

d) monitoringa plāns un citi pasākumi, lai 
īstenotu prasības saskaņā ar 14. pantā 
minēto regulu.

Or. en
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Pamatojums

Monitoringa plāns ir būtiska juridiska prasība, lai saņemtu SEG atļauju. Tāpēc ES ETS 
direktīvas 5. pantā tas būtu jāpiemin. Ar šo plānu jāpilda 14. pantā minētās jaunās regulas 
par monitoringa un ziņošanas kārtību prasības.

Grozījums Nr. 269
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
6. pants - 1. punkts – jauna daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Regulas 6. panta 1. punktu papildina 
ar šādu apakšpunktu:

svītrots

„Kompetentā iestāde vismaz reizi piecos 
gados pārskata siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas atļauju un 
vajadzības gadījumā tajā izdara 
grozījumus.”

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ieviest jaunu prasību kompetentām iestādēm par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju atļaujas pārskatīšanu. Dalībvalstīs notiek pārskatīšana, ja ir ievērojamas izmaiņas 
ražošanas procesos, kā arī veicot iekārtu modernizāciju utt.

Grozījums Nr. 270
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/87/EK
6. pants - 1. punkts – jauna daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Regulas 6. panta 1. punktu papildina svītrots
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ar šādu apakšpunktu:
„Kompetentā iestāde vismaz reizi piecos 
gados pārskata siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas atļauju un 
vajadzības gadījumā tajā izdara 
grozījumus.”

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ieviest jaunu prasību kompetentām iestādēm par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju atļaujas pārskatīšanu. Dalībvalstīs notiek pārskatīšana, ja ir ievērojamas izmaiņas 
ražošanas procesos, kā arī veicot iekārtu modernizāciju utt.

Grozījums Nr. 271
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„9. pants svītrots
Kopienas kvotu apjoms

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu.
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par emisiju kvotu 
valsts sadales plāniem 2008.–2012. gada 
periodā.
Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
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emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.
Lineāro faktoru Komisija pārskata ne 
vēlāk kā 2025. gadā.”

Or. pl

Pamatojums

Lineārs samazinājums kvotu daudzumā izraisītu lineāru izmaksu pieaugumu dalībvalstu 
sabiedrībai un ekonomikai. Laikā, kad pieaug degvielas un pārtikas cenas, sekas būs 
sabiedrības dzīves līmeņa ievērojama pazemināšanās.

Grozījums Nr. 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu, salīdzinot ar to gada vidējo 
kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā. 
Lineārais koeficients atbilst Kopienas 
mēroga siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas mērķa sasniegšanai —
līdz 2020. gadam sasniegt vismaz 40 % 
samazinājumu salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, — no kura divas 
trešdaļas emisiju samazinājuma 
pasākumus uzņemas nozares, uz kurām 
attiecas Kopienas sistēma; pasākumus 
nosaka, ņemot vērā 2005. gada 
apstiprinātās emisijas. Komisija līdz 
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2010. gada 30. jūnijam publisko lineāro 
koeficientu.

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Lineāro faktoru Komisija pārskata ne vēlāk 
kā 2025. gadā.

Lineāro koeficientu Komisija pārskata ne 
vēlāk kā 2015. gadā, lai nodrošinātu, ka 
ES darbojas atbilstīgi ilgtspējīgas emisijas 
līmeņiem saskaņā ar jaunākajiem 
zinātniskajiem atzinumiem.

Or. en

Pamatojums

Vēl nesen valdīja zinātnieku vienprātība par emisiju līmeņa „drošo zonu” 450 ppm, kas ļautu 
izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu scenārija, tomēr jaunākās zinātniskās atziņas rāda, 
ka kritiskais līmenis sākas jau no 350 ppm. Tas nozīmētu SEG emisiju samazinājumu vismaz 
par 60 % līdz 2030. gadam un par 100 % līdz 2050. gadam. Lai to izdarītu paredzamā un 
rentablā veidā, 2020. gada emisiju samazināšanas mērķim ir jābūt vērienīgākam.

Grozījums Nr. 273
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 

Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 2%, salīdzinot ar to gada vidējo 
kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
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plāniem 2008.–2012. gada periodā. plāniem 2008.–2012. gada periodā.
Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Lineāro faktoru Komisija pārskata ne vēlāk 
kā 2025. gadā.

Lineāro koeficientu Komisija pārskata ne 
vēlāk kā 2025. gadā. Ja Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome (IPCC) secina, ka 
klimata pārmaiņu process ir straujāks par 
iepriekš paredzēto, Komisija nekavējoties 
pārskata lineāro koeficientu un 
vajadzības gadījumā ierosina to pielāgot.

Or. en

Pamatojums

Bali konferencē tika apsvērta iespēja, ka industriāli attīstītajām valstīm laikā līdz 
2020. gadam ir jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas par 25 līdz 40 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Lai sasniegtu šo mērķi, ES ETS jāsāk ar 25 % lielu 
samazinājumu 2020. gadā (salīdzinot ar 2005. gada līmeni), ko var pielāgot līdz 30 % 
saskaņā ar starptautisku nolīgumu laika posmam pēc 2012. gada. Tas nozīmē, ka lineārais 
koeficients jālabo un tam jābūt 2 % lielam (1.74 x 25/21). Pieaugums no 25 līdz 30 % būtu 
salīdzinoši vienkāršāk īstenojams, nekā pieaugums no 20 līdz 30 %. Koeficients būtu 
jāpārskata, tiklīdz jaunākie IPCC secinājumi liecina par tā nepieciešamību.

Grozījums Nr. 274
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 

Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu un līdz 
2020. gadam, lineāri samazinās, par 
aprēķina atskaites punktu ņemot 2008.–
2012. gada perioda vidu. Apjomu 
samazina, piemērojot lineāru koeficientu 
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vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

1,74%, salīdzinot ar to gada vidējo kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Lineāro faktoru Komisija pārskata ne vēlāk
kā 2025. gadā.

Lineāro koeficientu turpmākajam 
periodam Komisija pārskata ne vēlāk kā 
2016. gadā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu jānosaka spēles noteikumi turpmākajam periodam 2013.–2020. gadam. 
Periodā pēc 2020. gada jābalstās uz pārskatīšanu saistībā ar jauno koplēmuma procedūru. 
Periodam pēc 2020. gada nevajadzētu noteikt lineāro koeficientu. Perioda beigās jānosaka 
maksimālās robežas noteikšanas beigas.  Laikposmam pēc 2020. gada savlaicīgi jāuzsāk 
pārskatīt slogu, kāds ir ETS iesaistītajām nozarēm.

Grozījums Nr. 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 

Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu, salīdzinot ar to gada vidējo 
kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
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plāniem 2008.–2012. gada periodā. plāniem 2008.–2012. gada periodā. 
Lineārais koeficients atbilst Kopienas 
mēroga siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas mērķa sasniegšanai —
līdz 2020. gadam sasniegt vismaz 30 % 
samazinājumu salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, — no kura divas 
trešdaļas emisiju samazinājuma 
pasākumus uzņemas nozares, uz kurām 
attiecas Kopienas sistēma.  Pasākumus 
nosaka, ņemot vērā 2005. gada 
apstiprinātās emisijas. Komisija līdz 
2010. gada 30. jūnijam publisko lineāro 
koeficientu.
Ja netiek noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, kā rezultātā līdz 
2020. gadam stājas spēkā obligātās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
pielīdzinātas samazināšanas līmeņiem, 
par ko vienojās Eiropadomē, lineārais 
koeficients samazinās, lai atbilstu 
Kopienas mēroga siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķim  — līdz 
2020. gadam sasniegt 20 % 1990. gada 
līmeņa, divas trešdaļas no šiem emisiju 
samazināšanas pasākumiem veicot 
Kopienas sistēmā iesaistītajās nozarēs. 
Pasākumus nosaka, ņemot vērā 
2005. gada apstiprinātās emisijas.

Or. en

Pamatojums

ES būtu jāierosina siltumnīcefekta gāzu emisiju 30 % samazinājums salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, lai sasniegtu stabilu starptautisku vienošanos par klimata pārmaiņām. Ja 
starptautisks nolīgums netiek panākts, ES ETS maksimālā robeža var tikt pazemināta, lai 
saskaņotu ar 20 % SEG emisiju samazinājuma mērķi attiecībā pret bāzes gadu — 1990. gadu.
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Grozījums Nr. 276
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu, salīdzinot ar to gada vidējo 
kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā. 
Lineārais koeficients atbilst Kopienas 
mēroga siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas mērķa sasniegšanai —
līdz 2020. gadam sasniegt vismaz 30 % 
samazinājumu salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, — no kura divas 
trešdaļas emisiju samazinājuma 
pasākumus uzņemas nozares, uz kurām 
attiecas Kopienas sistēma.  Pasākumus 
nosaka, ņemot vērā 2005. gada 
apstiprinātās emisijas. Komisija līdz 
2010. gada 30. jūnijam publisko lineāro 
koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienība Bali parakstīja apņemšanos samazināt iekšējās emisijas par 25–40 %. 
Zinātniskie dati turklāt rāda, ka ES vajadzētu ierosināt reālāku samazinājuma mērķi, lai 
sasniegtu stabilu starptautisku nolīgumu par klimata pārmaiņām un lai izvairītos no 
bīstamām klimata pārmaiņām. 
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Grozījums Nr. 277
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu, salīdzinot ar to gada vidējo 
kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā. 
Lineārais koeficients atbilst Kopienas 
mēroga siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas mērķa sasniegšanai —
līdz 2020. gadam sasniegt vismaz 30% 
samazinājumu salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, — no kura divas 
trešdaļas emisiju samazinājuma 
pasākumus uzņemas nozares, uz kurām 
attiecas Kopienas sistēma. Pasākumus 
nosaka, ņemot vērā 2005. gada 
apstiprinātās emisijas. Komisija līdz 
2010. gada 30. jūnijam publisko lineāro 
koeficientu.

Or. en

Pamatojums

ES būtu jāierosina siltumnīcefekta gāzu emisiju 30 % samazinājums salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, lai sasniegtu stabilu starptautisku vienošanos par klimata pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 278
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu, salīdzinot ar to gada vidējo 
kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā. 
Lineārais koeficients atbilst Kopienas 
mēroga siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas mērķa sasniegšanai —
līdz 2020. gadam sasniegt 30 % 
samazinājumu salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Pārrēķinot koeficientu, 
ņem vērā papildu pasākumus, ko veikušas 
nozares, uz kurām neattiecas Kopienas 
sistēma, un aviācijas nozari. Pasākumus 
nosaka, ņemot vērā 2005. gada 
apstiprinātās emisijas. Komisija līdz 
2010. gada 30. jūnijam publisko lineāro 
koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst grozījumam par maksimālo robežu aviācijas jomā un grozījumam, lai 
palielinātu vērienīgumu pienākumu sadalē. Komisijas priekšlikumā pienākumi līdz šim ir 
pārāk stingri nozarēs, uz kurām attiecas ETS, un pārāk nesvarīgi nozarēm, kuras nav ETS, un 
aviācijas nozarei. Aplūkojot 30 % scenāriju, tas kļūst īpaši skaidri redzams.
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Grozījums Nr. 279
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu, kas atbilst divām trešdaļām 
no kopējā 30 % samazinājuma mērķa, ko 
izvirzījusi Kopiena līdz 2020. gadam, un 
to nosaka, par atsauci izmantojot to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. novērtējuma ziņojumā secināts — lai būtu 50% 
iespēja panākt, ka globālās sasilšana nepārsniegs 2°C virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa, 
rūpnieciski attīstītajām valstīm ir jāsamazina emisijas par 25–40% salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni un papildus savu emisiju samazināšanai jāpalīdz dalībniekiem, kas nav 
minēti I pielikumā.  Jo ilgāka kavēšanās, jo dārgākas kļūs samazināšanas izmaksas, tādēļ ES 
būtu jāuzņemas 30 % samazinājuma mērķis kā sākuma punkts Kopienas pasākumiem.

Grozījums Nr. 280
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
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kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu. 
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

kopapjoms, sākot ar 2013. gadu un līdz 
2020. gadam, lineāri samazinās, par 
aprēķina atskaites punktu ņemot 2008.–
2012. gada perioda vidu. Apjomu 
samazina, piemērojot lineāru koeficientu 
1,74%, salīdzinot ar to gada vidējo kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik gadus piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu, lineāri 
samazinās, par aprēķina atskaites punktu 
ņemot 2008.–2012. gada perioda vidu.
Apjomu samazina, piemērojot lineāru 
koeficientu 1,74 %, salīdzinot ar to gada 
vidējo kvotu kopapjomu, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Ik gadu piešķirto Kopienas kvotu 
kopapjoms, sākot ar 2013. gadu un līdz 
2020. gadam, lineāri samazinās, par 
aprēķina atskaites punktu ņemot 2008.–
2012. gada perioda vidu. Apjomu 
samazina, piemērojot lineāru koeficientu 
1,74%, salīdzinot ar to gada vidējo kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Līdz 2010. gada 31. decembrim Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstošu ticamības un paredzamības līmeni nozarē, kvotu apjoms, kuras 
dalībvalstis piešķir saskaņā valsts kvotu sadales plāniem 2008.–2012. gada periodā, jādara 
zināms, cik vien drīz iespējams, tāpēc šo datumu nepieciešams pārcelt.

Grozījums Nr. 283
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par 
emisiju kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gada periodā.

Līdz 2010. gada 30. jūnijam Komisija 
publisko 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, pamatojoties uz to kvotu 
kopapjomu, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
vai kuras jāpiešķir saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales 
plāniem 2008.–2012. gada periodā.

Or. en

Pamatojums

Tehniskas izmaiņas, lai nodrošinātu, ka Komisijai, lai publiskotu 2013. gada kvotu absolūto 
apjomu, nav jāgaida, līdz visas kvotas tiks piešķirtas II posmā.
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Grozījums Nr. 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lineāro faktoru Komisija pārskata ne vēlāk 
kā 2025. gadā.

Lineāro koeficientu Komisija pārskata ne 
vēlāk kā 2016. gadā.

Or. en

Pamatojums

Lineārais koeficients jānovērtē trešā tirdzniecības perioda vidū, ņemot vērā negatīvo seku 
mazināšanas pieejamo potenciālu un rentabilitāti.

Grozījums Nr. 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lineāro faktoru Komisija pārskata ne vēlāk 
kā 2025. gadā.

Lineāro koeficientu Komisija pārskata ne 
vēlāk kā 2016. gadā.

Or. en

Pamatojums

Lineārais koeficients jānovērtē trešā tirdzniecības perioda vidū, ņemot vērā negatīvo seku 
mazināšanas pieejamo potenciālu un rentabilitāti.
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Grozījums Nr. 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lineāro faktoru Komisija pārskata ne vēlāk 
kā 2025. gadā.

Lineāro koeficientu Komisija pārskata ne 
vēlāk kā 2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka ir ieteicams pārskatīt lineāro koeficientu pirms jaunā perioda sākuma. Līdz 
2020. gadam mūsu rīcībā būs jauna informācija, kas parādīs, vai ir nepieciešams/iespējams 
noteikt stingrākus samazinājuma uzdevumus vai nav. Nav iemesla, kāpēc būtu jāgaida līdz 
2025. gadam.

Grozījums Nr. 287
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lineāro faktoru Komisija pārskata ne vēlāk 
kā 2025. gadā.

Lineāro koeficientu Komisija pārskata ik 
pēc pieciem gadiem, pamatojoties uz 
jaunākajiem zinātniskajiem datiem, lai 
nodrošinātu, ka tas ir atbilstīgs klimata 
pārmaiņu uzveikšanas mērķa 
sasniegšanai.

Or. el

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) ik pēc pieciem gadiem iesniedz ziņojumu par 
jaunākajiem zinātniskajiem datiem klimata pārmaiņu jomā. Lai nodrošinātu, ka emisiju 
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samazināšanas mērķis ES līmenī ir atbilstīgs attiecīgajiem zinātniskajiem datiem, lineārais 
koeficients jāpārskata ik pēc pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 288
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants svītrots

Kopienas kvotu apjoma korekcija

1. Kas attiecas uz iekārtām, kuras 2008.–
2012. gada periodā saskaņā ar 24. panta 
1. punktu bija iekļautas Kopienas sistēmā, 
no 2013. gada 1. janvāra tām piešķiramo 
kvotu apjomu koriģē tā, lai tas 
atspoguļotu to vidējo apjomu gadā, kurš 
šīm iekārtām bija piešķirts periodā, kad 
notika šo iekārtu iekļaušana Kopienas 
sistēmā, un kurš turklāt koriģēts ar 
9. pantā minēto lineāro koeficientu.
2. Kas attiecas uz iekārtām, kas Kopienas 
sistēmā iekļautas tikai no 2013. gada, 
dalībvalstis nodrošina, ka šādu iekārtu 
operatori var attiecīgajai kompetentajai 
iestādei iesniegt neatkarīgi pārbaudītus 
datus par emisijām, lai šīs iekārtas varētu 
ņemt vērā, aprēķinot piešķiramo kvotu 
apjomu.
Visus šādus datus ne vēlāk kā līdz 
2010. gada 30. aprīlim iesniedz 
attiecīgajai kompetentajai iestādei 
saskaņā ar noteikumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi 14. panta 1. punktam.
Ja iesniegtie dati ir pienācīgi pamatoti, 
kompetentā iestāde par to paziņo 
Komisijai līdz 2010. gada 30. jūnijam, un 
piešķiramo kvotu apjomu, kas koriģēts ar 
9. pantā minēto lineāro koeficientu, 
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attiecīgi koriģē.

3. Komisija publicē 1. un 2. punktā 
minētos koriģētos apjomus.”

Or. pl

Pamatojums

Lineārs samazinājums kvotu daudzumā izraisītu lineāru izmaksu pieaugumu dalībvalstu 
sabiedrībai un ekonomikai. Laikā, kad pieaug degvielas un pārtikas cenas, sekas būs 
sabiedrības dzīves līmeņa ievērojama pazemināšanās. To pastiprinās pēc 2013. gada plānotā 
plašā operatoru iekļaušana Kopienas sistēmā.

Grozījums Nr. 289
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija publicē 1. un 2. punktā 
minētos koriģētos apjomus.

3. Attiecībā uz iekārtām, kuras ir izslēgtas 
no Kopienas sistēmas saskaņā ar 
27. pantu vai sakarā ar to slēgšanu, kvotu 
kopapjoms ir attiecīgi jāsamazina.
Komisija publicē 1. un 2. punktā minētos 
koriģētos apjomus.

Or. en

Pamatojums

Ja iekārtas tiek izslēgtas no ES ETS, tad kvotu apjoms ir attiecīgi jāsamazina, lai nodrošinātu 
sistēmas vispārējo maksimālo apjomu.
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Grozījums Nr. 290
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/87/EK
9.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija publicē 1. un 2. punktā 
minētos koriģētos apjomus.”

3. Komisija līdz 2010. gada 
30. septembrim publicē 1. un 2. punktā 
minētos koriģētos apjomus.

Or. en

Pamatojums

Tehniskas izmaiņas, lai precizētu datumu, līdz kuram Komisijai jāpublicē dati, ko iesniedz 
dalībvalstis saistībā ar iekārtām, kurām II posma laikā tika dota izvēle vai kuras iekļautas 
sistēmā no 2013. gada.

Grozījums Nr. 291
Thomas Ulmer

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 daudzums, kas noteiktas 
nozares operatoriem bija piešķirts 
papildus sakarā ar ražošanas pieaugumu 
atbilstīgi 10.a panta 2. punkta otrajam 
teikumam, pārsniedz kvotu daudzumu, 
kuru operatori atgriezuši šajā konkrētajā 
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 
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samazināšanās panākšanu 9. panta 
darbības jomas ietvaros. Šajā nolūkā 
kompetentās iestādes līdz 30. aprīlim ik 
gadu informē Komisiju, vai ir pārsniegts 
emisiju kvotu daudzums.

Or. en

Pamatojums

Bezmaksas kvotu piešķiršana, retrospektīvi pielāgojot tās faktiskās ražošanas apjomam, 
nodrošina CO2 samazināšanas mērķa īstenošanu un paredz efektīvu izaugsmi, kā arī 
izvairīšanos no virspeļņas (par to liecina ECOFYS pētījums par IFIEC metodi). Ražošanas 
pieauguma gadījumā retrospektīva pielāgošana varētu 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. 292
Linda McAvan

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 Attiecībā uz iekārtām, kuras saskaņā 
ar 27. pantu ir izslēgtas no Kopienas 
sistēmas, no 2013. gada 1. janvāra tām 
piešķiramo kvotu daudzumu pielāgo „uz 
leju”, lai tas atspoguļotu apstiprināto 
emisiju vidējo kopapjomu, kurš šīm 
iekārtām bija piešķirts periodā no 2005. 
līdz 2007. gadam, atņemot 21 % šo 
emisiju; šis apjoms atbilst 
samazinājumam, kādu prasa iekārtām, 
kuras ir Kopienas sistēmā, lai sasniegtu 
siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 
vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 
1990.gada līmeni. Kad tiks noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, kvotu daudzumu, kas 
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saskaņā ar šo punktu ir pielāgots „uz 
leju”, samazina, lai atspoguļotu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju pārskatīto 
samazinājumu zem 1990. gada līmeņa.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saistīts ar grozījumu 27. pantā, kurā paaugstināta emisijas robežvērtība līdz 
25 000. Tas atbrīvos 6300 (nevis 4200) mazas iekārtas no sistēmas administratīvā sloga, bet 
novērš tikai 2,4 % kopējā emisiju daudzuma. Grozījums 9.a pantā ir nepieciešams, lai veiktu 
kopējās maksimālās robežas atbilstošu lejupejošu korekciju.
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