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Grozījums Nr. 363
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants svītrots
Kopienas pagaidu pasākumi, lai 
saskaņotu bezmaksas kvotu piešķiršanu

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

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

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.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
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samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs 
pamatojums, ņemot vērā nolīguma 
nosacījumus.

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

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.

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kas Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām 
piešķirto kvotu kopapjomu koriģē ar 
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9. pantā minēto lineāro koeficientu.

6. 2013.–2020. gada periodā 5 % no 
Kopienas kvotu apjoma (kas noteikts 
saskaņā ar 9. un 9.a pantu) rezervē 
jaunām iekārtām; šis ir maksimālais 
apjoms, ko var piešķirt jaunām iekārtām 
saskaņā ar noteikumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi šā panta 1. punktam.

Piešķirtās kvotas koriģē, piemērojot 9. 
pantā minēto lineāro koeficientu.

Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.

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.

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

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

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

Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik 
lielā mērā attiecīgajā nozarē vai 
apakšnozarē ir iespējams vajadzīgo kvotu 
iegādes izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
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nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;

(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;

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

(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES.

Lai izvērtētu, kāda ietekme ir izmaksu 
pieaugumam, kas radies Kopienas 
sistēmas dēļ, cita starpā var izmantot 
aplēses par zaudētajiem pārdošanas 
apjomiem oglekļa cenas pieauguma dēļ 
vai aplēses par ietekmi uz attiecīgo iekārtu 
rentabilitāti.

Or. en

Pamatojums

Pilnīgai kvotu izsolīšanai nekavējoties jākļūst par vispārēju noteikumu, jo bezmaksas kvotas 
uzņēmumiem nerada vajadzīgo stimulu pēc iespējas samazināt to darbības nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi.  Pasākumi oglekļa emisiju pārvirzes novēršanai ir vēlami, tomēr tie neattaisno 
bezmaksas kvotu piešķiršanu nozarēm, kas ir vienas no lielākajām siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu radītājām.

Grozījums Nr. 364
Caroline Lucas

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

Kopienas pagaidu pasākumi, lai 
saskaņotu bezmaksas kvotu piešķiršanu

Kvotu importa prasība

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

1. Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus, 
paredzot importētājiem saskaņotā veidā 
nodot kvotas attiecībā uz importētām 
energoietilpīgām precēm, ja šīs nozares 
nesaņem bezmaksas kvotas attiecīgajā 
Kopienas sistēmā.

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

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

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas
nodrošina to, ka Kopienas iekārtām, par 
kurām nesaņem bezmaksas kvotas un 
kuru gadījumā pastāv ievērojams oglekļa 
emisiju pārvirzes risks, tiek nodrošināti 
līdzvērtīgi apstākļi salīdzinājumā ar trešo 
valstu iekārtu apstākļiem.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
kvotu importa prasību (KIP) piemēro tikai 
tādā gadījumā, ja tam ir pienācīgs 
pamatojums, ņemot vērā nolīguma 
nosacījumus.

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, 

2. Sākot no 2013. gada, KIP piemēro 
noteiktām precēm, kas saskaņā ar 
5. punktu ir pakļautas nozīmīgam oglekļa 
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siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

emisiju pārvirzes riskam vai starptautiskai 
konkurencei, tik ilgi, kamēr citām valstīm 
un administratīvām vienībām ir noteikti 
saistoši un pārbaudāmi pasākumi, lai 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas. Importētājiem prasa nodot 
kvotas, ja:
a) Komisija saskaņā ar 23. panta 
2. punktā minēto procedūru ir 
konstatējusi, ka valsts vai administratīvā 
vienība, kurā preces ir ražotas, nav sākusi 
īstenot saistošus un pārbaudāmus 
pasākumus siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanai; un 
b) šādām precēm ir noteikta metodoloģija 
saskaņā ar 3. punktu.
KIP nepiemēro to preču importam, kuras 
ražotas valstīs vai administratīvajās 
vienībās, kas saistītas ar attiecīgo 
Kopienas sistēmu saskaņā ar 25. pantu.

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. Komisija aprēķina vidējo līmeni 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijām, kas rodas saistībā ar atsevišķu 
preču vai preču kategoriju ražošanu 
Kopienā, ņemot vērā informāciju no 
neatkarīgi pārbaudītiem ziņojumiem 
saskaņā ar 14. pantu, kā arī visas 
atbilstīgās emisijas, uz kurām attiecas 
Kopienas sistēma. Komisija saskaņā ar 
23. panta 2. punktā minēto procedūru 
izstrādā metodoloģiju, lai aprēķinātu KIP, 
ko piemēro precēm vai preču kategorijām, 
kuras ir pakļautas nozīmīgam oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam vai starptautiskai 
konkurencei, un kas ir līdzvērtīga to 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
vidējam līmenim, kuras rada atsevišķu 
preču ražošana Kopienā, reizinātam ar 
importēto preču tonnāžu.

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 

4. Lai atvieglotu metodoloģijas izstrādi 
saskaņā ar 3. punktu, Komisija savās 
regulās, kas pieņemtas saskaņā ar 14. un 
15. pantu, operatoriem var noteikt prasību 
sniegt informāciju par preču ražošanu un 
to, ka šai informācijai jābūt neatkarīgi 
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procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

pārbaudītai.

5. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kas Kopienas sistēmā iesaistītas tikai no 
2013. gada, 2013. gadā nav lielāks par šo 
iekārtu apstiprināto emisiju kopapjomu 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam. 
Katru nākamo gadu šīm iekārtām 
piešķirto kvotu kopapjomu koriģē ar 
9. pantā minēto lineāro koeficientu.

5. Preču importētājiem, kuriem piemēro 
1. punktu, nosaka prasību sniegt rakstisku 
deklarāciju par importētajām precēm. Ar 
šo rakstisko deklarāciju apstiprina, ka, 
ievērojot īpašas administratīvās 
procedūras, kas jānosaka attiecīgajās 
Komisijas regulās, Kopienas reģistrā ir 
nodots pietiekams skaits saskaņā ar 
3. punktu noteiktu kvotu attiecībā uz 
precēm, kurām piemēro ievešanas 
noteikumus.

6. 2013.–2020. gada periodā 5 % no 
Kopienas kvotu apjoma (kas noteikts 
saskaņā ar 9. un 9.a pantu) rezervē 
jaunām iekārtām; šis ir maksimālais 
apjoms, ko var piešķirt jaunām iekārtām 
saskaņā ar noteikumiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi šā panta 1. punktam.

6. KIP var apmierināt, izmantojot ES 
kvotas vai tādas trešo valstu emisiju 
tirdzniecības sistēmas kvotas, kura ir 
atzīta par tikpat stingru kā attiecīgā 
Kopienas sistēma.

Piešķirtās kvotas koriģē, piemērojot 9. 
pantā minēto lineāro koeficientu.
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu jaunās 
iekārtās.
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. Visus ar KIP saistītos noteikumus un 
īstenošanas pasākumus pieņem Komisija 
saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru, un tos 
īsteno ne vēlāk kā 2012. gada 1. janvārī.

8. 2013. gadā un pēc tam katru gadu līdz 
2020. gadam iekārtām tajās nozarēs, 
kurās pastāv būtisks CO2 emisiju 
pārvirzes risks, piešķir bezmaksas kvotas 
līdz pat 100 % apmērā no apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 2. līdz 7. punktu.
9. Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā un pēc 
tam reizi 3 gados Komisija nosaka, kuras ir 
8. punktā minētās nozares. 

9. Ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā un pēc 
tam reizi gadā Komisija, ņemot vērā 
ieinteresēto personu iesniegtos 
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pierādījumus, nosaka, kuras ir 2. punktā
minētās nozares un preces.

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

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

Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik lielā 
mērā attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

Nosakot nozares (kā minēts šā punkta 
pirmajā daļā), Komisija ņem vērā, cik lielā 
mērā attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē ir 
iespējams vajadzīgo kvotu iegādes 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā, 
nezaudējot būtisku tirgus daļu 
ārpuskopienas iekārtām, kas emitē vairāk 
oglekļa, ņemot vērā šādus aspektus:

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ievērojami 
paaugstinātu ražošanas izmaksas;

(a) kādā mērā kvotu izsolīšana ir 
ievērojami paaugstinājusi ražošanas 
izmaksas;

(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;

(b) kādā mērā konkrētajā nozarē ir 
iespējams samazināt atsevišķu iekārtu 
emisiju līmeni, piemēram, izmantojot 
visefektīvākos paņēmienus;

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

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

(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES.

(d) kā attiecīgo nozari ietekmē īstenotā vai 
plānotā klimata pārmaiņu un enerģētikas 
politika ārpus ES.

Lai izvērtētu, kāda ietekme ir izmaksu 
pieaugumam, kas radies Kopienas sistēmas 
dēļ, cita starpā var izmantot aplēses par 
zaudētajiem pārdošanas apjomiem oglekļa 
cenas pieauguma dēļ vai aplēses par
ietekmi uz attiecīgo iekārtu rentabilitāti.

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.

Or. en

Pamatojums

Oglekļa cena ir pilnībā jāiekļauj ražojumu cenā, lai tirgu virzītu uz klimatam nekaitīgāku 
patēriņu. Bezmaksas kvotu piešķiršana izkropļo tirgus mehānisma darbību, turpretim pilnīga 
kvotu izsolīšana ļautu izvairīties no lielas daļas birokrātisko procedūru un efektīvāk atalgotu 
tos, kas ir uzrādījuši vislabākos rezultātus. Ar kvotu importa prasības palīdzību būtu 
jāneitralizē oglekļa emisiju pārvirze un negodīga konkurence attiecībā uz Eiropas 
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ražojumiem no to valstu puses, kuras nav uzņēmušās saistības visaptverošā starptautiskā 
nolīgumā par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 365
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas pagaidu pasākumi, lai 
saskaņotu bezmaksas kvotu piešķiršanu

Saskaņota bezmaksas kvotu piešķiršana 
oglekļa emisiju pārvirzes riska 
samazināšanai, ja nav noslēgts 
starptautisks nolīgums

Or. en

Grozījums Nr. 366
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai, ja līdz tam nav noslēgts 
starptautisks nolīgums. Bezmaksas kvotas 
piešķir tikai tām nozarēm, kas, 
pamatojoties uz 9. punktā izklāstītajiem 
kritērijiem, atzītas par pakļautām oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam.

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

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



PE409.642v01-00 12/99 AM\734516LV.doc

LV

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
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.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs 
pamatojums, ņemot vērā nolīguma 
nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija izvairās piešķirt 
bezmaksas kvotas un īsteno centienus, lai 
pārietu uz pilnīgu izsolīšanu līdz 
2013. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sākot no 2013. gada, dalībvalstis visas 
kvotas piešķir bez maksas par visu 
laikposmu. Komisija līdz 2009. gada 
30. jūnijam pieņem Kopienas mērogā 
pilnībā saskaņotus īstenošanas pasākumus
2. un 3. punktā minēto kvotu saskaņotai 
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piešķiršanai
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. To nozaru noteikšana, kurām 
piemēro šo direktīvu, tomēr ir svarīgs 
elements, un tāpēc par to ir jāiesniedz 
priekšlikums saskaņā ar Līguma 
251. pantu.

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs 
pamatojums, ņemot vērā nolīguma 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Kvotu izsolīšana nav nepieciešama ES noteiktā CO2 samazināšanas mērķa sasniegšanai; tas 
izraisītu enerģijas cenu masveida celšanos, kaitētu attiecīgās nozares konkurētspējai un 
samazinātu patērētāju pirktspēju. Vislabākais risinājums ir ar ES mēroga standartiem saistīta 
bezmaksas kvotu piešķiršana, veicot retrospektīvu pielāgošanu (ņemto vēlā faktisko ražošanas 
apjomu). CO2 emisijas kvotu izsolīšana attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu patērētājiem 
rada nevajadzīgi lielu izmaksu slogu. Bezmaksas kvotu piešķiršanas mehānisms, kas 
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pamatojas uz standartiem un faktisko ražošanas apjomu, ir daudz efektīvāka ETS.

Grozījums Nr. 368
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

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

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

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 nosaka 
saskaņotus siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju un energoefektivitātes
standartus iekārtām visās nozarēs, kuras 
saņem bezmaksas kvotas. Šie nozares 
standarti pamatojas uz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas samazināšanas un 
energoefektivitātes ziņā vislabākajiem 
tirgū pieejamajiem paņēmieniem un 
tehnoloģijām, tostarp aizstājējiem, 
alternatīviem ražošanas procesiem, 
biomasas izmantošanu, koģenerāciju un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanu, izmantošanu un uzglabāšanu.

Katrai nozarei standartus aprēķina, ne 
tikai attiecībā uz izejvielām, bet arī 
galaproduktu, lai attiecīgajā nozarē visā 
ražošanas procesā pēc iespējas 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas un palielinātu 
energoefektivitāti.
Bezmaksas kvotas par iekārtām piešķir 
tādā apjomā, kas nepārsniedz attiecīgo 
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nozares standartu, lai tādējādi atalgotu 
enerģijas izmantošanas un emisiju 
samazināšanas ziņā visefektīvākos 
operatorus.  Neviens no šī panta pirmajā 
daļā minētajiem pasākumiem nerada 
stimulu palielināt attiecīgās nozares 
emisiju vispārējo līmeni. Nosakot šos 
pasākumus, var ņemt vērā arī emisijas, 
kas saistītas ar skābekļa domnās radušos 
viegli uzliesmojošu dūmgāzu 
izmantošanu, ja tērauda ražošanas 
procesā domnās nav iespējams izvairīties 
no šādu gāzu rašanās. Šajā sakarā 
minētie pasākumi var paredzēt bezmaksas 
kvotu piešķiršanu par tām domnām, kurās 
šādas gāzes rodas. Bezmaksas kvotas 
nepiešķir saistībā ar jelkādu saražotās 
elektroenerģijas neto pārdošanu trešām 
pusēm.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
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piešķiršanai. piešķiršanai.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

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

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 ir pēc 
iespējas saskaņoti pasākumi, kas 
izstrādāti, lai nodrošinātu to, ka kvotu 
piešķiršana rosina izmantot siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas samazinošus
un energoefektīvus paņēmienus un
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, izņemot elektroenerģiju, kas 
saražota kā rūpnieciska procesa 
blakusprodukts, izmantojot siltumu, ūdens 
tvaiku vai gāzes, kuras rodas šajā 
rūpnieciskajā procesā.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Nevajadzētu radīt nelabvēlīgākus apstākļus tām Eiropas rūpniecības nozarēm, kas savos 
ražošanas procesos iegūto enerģiju pārveido elektroenerģijā.
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Grozījums Nr. 370
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas rūpniecības uzņēmumi ir 
pakļauti starptautiskai konkurencei. Ja 
nav starptautiska nolīguma, kas nosaka 
vienlīdzīgus apstākļus konkurējošām 
nozarēm, par tām rūpniecības nozaru 
iekārtām, kurām piemēro šo direktīvu, kā 
vispārējs noteikums jāparedz bezmaksas 
kvotu piešķiršana, pamatojoties uz izpildi.

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

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

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

Minētos pasākumus, kas nosaka 
bezmaksas kvotu piešķiršanu, 
pamatojoties uz izpildi, un kas paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā ar 
[23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

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.

Otrajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina izvairīšanos no oglekļa emisiju 
pārvirzes un rūpniecības uzņēmumu 
pārvietošanas, jo kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas un nerada stimulu palielināt 
emisijas uz vienu ražošanas vienību. Šajos 
pasākumos ņem vērā arī emisijas, kas 
saistītas ar rūpnieciskos procesos radušos 
viegli uzliesmojošu dūmgāzu izmantošanu 
enerģijas iegūšanai. Bezmaksas kvotas 
nepiešķir saistībā ar jelkādu 
elektroenerģijas ražošanu, izņemot 
gadījumus, kad elektroenerģiju ražo 
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rūpnieciskai izmantošanai saistībā ar 
rūpnieciskā siltuma patēriņu vai kad to 
iegūst no atlikumiem, kas radušies 
rūpnieciskās ražošanas procesā. Šādas 
kvotas piešķir, vadoties pēc tiem pašiem 
principiem kā tie, kurus piemēro šīm 
rūpnieciskajām darbībām, proti, 
bezmaksas kvotu piešķiršana, 
pamatojoties uz izpildi (standartiem).

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus, un 
iesniedz likumdošanas priekšlikumu 
saskaņā ar Līguma 251. pantu.

Or. en

Pamatojums

Dūmgāzu un cita veida enerģijas atlikumu efektīva izmantošana rūpnieciskos procesos 
veicina energoefektivitāti un labvēlīgi ietekmē klimatu. Šajos procesos rūpnieciskajās iekārtās 
tiek ražo elektroenerģiju un siltumu. Par šādu elektroenerģijas un siltuma ražošanu jāpiešķir 
bezmaksas kvotas. Šajā sakarā nav nozīmes tam, vai šādi saražotu elektroenerģiju vai siltumu 
patērē iekšēji vai ārēji.

Grozījums Nr. 371
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 

1. Komisija vēlākais līdz 2010. gada 
30. jūnijam pieņem Kopienas mērogā 
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saskaņotus īstenošanas noteikumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

pilnībā saskaņotus īstenošanas pasākumus.
Nosakot principus standartu izstrādei, 
Komisija apspriežas ar iesaistīto nozaru 
pārstāvjiem.

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

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

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana pamatojas 
uz standartiem, lai rosinātu izmantot 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas. Neskarot katrai nozarei 
specifiskus kritērijus, šajos noteikumos 
jāņem vērā siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju un energoefektivitātes ziņā 
vislabākie paņēmieni, visefektīvākie 
aizstājēji un vispārēji pielietojami 
alternatīvi ražošanas procesi, biomasas 
izmantošana, atjaunojamās enerģijas 
veidi un pieejamais potenciāls, tostarp 
potenciāls emisiju samazināšanai ar 
tehniskiem līdzekļiem. Tiem ir jārosina 
emisiju samazināšana.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Or. de

Pamatojums

Tā kā šī punkta trešajā daļā jau ir paredzēta saskaņota standartu sistēma, atsauce uz 2. līdz 
6. un 8. punktu papildu skaidrību nesniedz. Plānošanas drošības nolūkā lēmums par 
standartu sistēmām jāpieņem līdz 2010. gada vidum. Šis grozījums uzsvēr standartu 
izmantošanu un to nozīmīgās īpašības.
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Grozījums Nr. 372
Avril Doyle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

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

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

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 nosaka pēc 
iespējas saskaņotus standartus, lai 
nodrošinātu to, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem un 
tehnoloģijām, aizstājējiem, alternatīviem 
ražošanas procesiem, biomasas 
izmantošanai un siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu uztveršanai un uzglabāšanai; 
kvotu piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Šajos saskaņotajos noteikumos 
var ņemt vērā arī emisijas, kas saistītas ar 
viegli uzliesmojošu dūmgāzu 
izmantošanu, ja rūpnieciskās ražošanas 
procesā nav iespējams izvairīties no šādu 
gāzu rašanās. Šajā sakarā noteikumi var
paredzēt bezmaksas kvotu piešķiršanu to 
iekārtu operatoriem, kurās dedzina 
attiecīgās dūmgāzes, vai to iekārtu 
operatoriem, kurās šīs gāzes rodas. 
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu saražotās elektroenerģijas neto 
pārdošanu elektrotīkliem.
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Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nosaka agrāku datumu, līdz kuram Komisijai jāpieņem noteikumi par 
bezmaksas kvotu piešķiršanu. Tas ir saskaņā ar 11. panta 1. punktu, kas nosaka, ka 
dalībvalstīm līdz 2011. gada 30. jūnijam Komisijai jāiesniedz galīgais iekārtu un to 
bezmaksas kvotu saraksts. Ņemot vērā to, ka dalībvalstīm šajā sarakstā jāmeklē iekārtas un 
jāapspriežas ar plašāku sabiedrību pat tad, kad jāidentificē iespējamās kļūdas aprēķinos, 
ierosinātais trīs mēnešu laikposms ir pārāk īss. Turklāt, lai novērstu izkropļojumus 
elektroenerģijas tirgū, ir jāizvairās no bezmaksas kvotu piešķiršanas elektroenerģijas neto 
pārdevējiem.

Grozījums Nr. 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

Sektoriem un nozarēm, kas pakļauti 
„oglekļa emisiju pārvirzes” riskam, bez 
maksas piešķirto kvotu īpatsvars ir 100 %, 
kamēr nav noslēgts starptautisks 
nolīgums, ko uzskata par apmierinošu, 
pamatojoties uz 28. panta 1. punktā 
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noteiktajiem kritērijiem.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

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

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
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, izņemot koģenerācijas iekārtas 
un privātu elektroenerģijas ražošanu.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Pārejas noteikumus, kas reglamentē bezmaksas kvotu piešķiršanu, var bez problēmām ieviest 
vienu gadu ātrāk. Direktīvas pamattekstā skaidri jānosaka tas, ka tiem sektoriem un nozarēm, 
kas ir pakļauti oglekļa emisiju pārvirzes riskam, bezmaksas kvotas jāpiešķir līdz brīdim, kad 
tiek noslēgts apmierinošs starptautisks nolīgums. Šis noteikums ir svarīgs ieguldījumu 
plānošanas drošībai ES. Ir svarīgi arī neradīt nelabvēlīgākus apstākļus koģenerācijai un 
privātai elektroenerģijas ražošanai.
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Grozījums Nr. 374
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

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

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

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.

Ar nosacījumu, ka emisijas ir attiecīgā 
rūpnieciskā procesa rezultāts, 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 ikvienā 
nozarē; kvotu piešķiršana nerada stimulu 
palielināt emisijas. Bezmaksas kvotas 
nepiešķir saistībā ar jelkādu 
elektroenerģijas ražošanu, izņemot 
koģenerācijas iekārtas un privātu 
elektroenerģijas ražošanu.

Kamēr nav noslēgts starptautisks 
nolīgums, ES energoietilpīgās nozares, 
ievērojot standartu, kas balstās uz tehniski 
īstenojamu vislabāko pieejamo metožu 
kritērijiem, saņem bezmaksas kvotas 
saskaņā ar ES noteikto maksimālo 
apjomu.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 



PE409.642v01-00 24/99 AM\734516LV.doc

LV

starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Pārejas noteikumus, kas reglamentē bezmaksas kvotu piešķiršanu, var bez problēmām ieviest 
vienu gadu ātrāk. Vislabākais veids, kā veicināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas tehnoloģijas, ir noteikt specifisku emisiju daudzumu un tehniski sasniedzamus 
mērķus (standartus), izmantojot nozares pieeju. Standartu metode ļauj tieši un starptautiskā 
līmenī novērtēt salīdzināmus un saistošus siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumus saskaņā ar atšķirīgām kvotu tirdzniecības sistēmām.

Grozījums Nr. 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus.

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

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Lai noteiktu standartus 
dažādajās nozarēs, Komisija apspriežas ar 
šo nozaru pārstāvjiem.

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
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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.

izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, pamatojoties uz attiecīgajiem 
standartiem; kvotu piešķiršana nerada 
stimulu palielināt emisijas. Neatkarīgi no 
dažādajām rūpniecības nozarēm 
noteiktajiem kritērijiem vērā ņem 
visefektīvākos paņēmienus, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu un emisiju samazināšanas 
potenciālu, tostarp tehnoloģisko 
potenciālu. Šie pasākumi veicina 
konkrētu emisiju samazināšanu. 
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Or. pl

Pamatojums

Atsauce uz 2. līdz 6. un 8. punktu nesniedz nekādu precizējumu, jo saskaņota standartu 
noteikšanas sistēma jau ir minēta šī punkta trešajā daļā. Plānošanas nolūkā standartu 
noteikšanas sistēmām jābūt definētām līdz 2010. gada vidum. Šis grozījums uzsver standartu 
izmantošanu un šādu jautājumu nozīmīgumu: saskaņota standartu noteikšanas koncepcija ar 
iespēju ņemt vērā konkrētai nozarei raksturīgās pazīmes, nepārprotams stimuls rezultātu 
uzlabošanai un apspriešanās ar iesaistīto nozaru pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 376
Bogusław Sonik

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

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus.

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

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Lai noteiktu standartus 
dažādajās nozarēs, Komisija apspriežas ar 
šo nozaru pārstāvjiem.

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. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, pamatojoties uz attiecīgajiem 
standartiem; kvotu piešķiršana nerada 
stimulu palielināt emisijas. Neatkarīgi no 
dažādajām rūpniecības nozarēm 
noteiktajiem kritērijiem vērā ņem 
visefektīvākos paņēmienus, aizstājējus, 
alternatīvus ražošanas procesus, biomasas 
izmantošanu un emisiju samazināšanas 
potenciālu, tostarp tehnoloģisko 
potenciālu. Šie pasākumi veicina 
konkrētu emisiju samazināšanu. 
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Or. pl
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Grozījums Nr. 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

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

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

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
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, izņemot TEC un pašapgādi ar 
elektroenerģiju energoietilpīgās nozarēs.
Gadījumos, kad par iekārtu piešķir 
bezmaksas kvotas saistībā ar 
elektroenerģijas pašapgādi nozarē vai 
apakšnozarē, kas pakļauta oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam, par iekārtu, kura
izmanto šādi saražotu elektroenerģiju, 
vienlaicīgi nedrīkst saņemt kvotu par 
netiešajām emisijām saskaņā ar 8., 9. un 
10.b pantu.

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 

Pēc tam, kad Kopiena ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kurā paredzēti obligāti un 
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Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata, lai nodrošinātu, ka 
bezmaksas kvotas piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja tam ir pienācīgs pamatojums, 
ņemot vērā nolīguma nosacījumus.

Kopienā noteiktajiem līdzvērtīgi 
siltumnīcas efekta izraisošo gāzu 
samazinājumi, Komisija minētos 
pasākumus pārskata saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
porcedūru, lai nodrošinātu, ka bezmaksas 
kvotas piešķir tikai tādā gadījumā, ja tam ir 
pienācīgs pamatojums, ņemot vērā 
nolīguma nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas ražošanai energoietilpīgu nozaru pašapgādes nolūkā jāpiemēro citāda 
pieeja nekā tās ražošanai peļņas gūšanas nolūkā, jo pirmajā gadījumā elektroenerģijas 
galapatēriņa konkurētspēja pilnībā atšķiras no elektroenerģijas kā preces konkurētspējas 
(izmaksas nevar pārnest uz cenu). Energoietilpīgu nozaru pašapgāde jāuzskata par 
energoietilpīgas uzņēmējdarbības integrētu daļu, lai nodrošinātu atbilstību šādas 
uzņēmējdarbības starptautiskajam modelim un nozarēm/uzņēmējdarbības veidiem, kuriem 
citādi tiktu piešķirtas bezmaksas kvotas par tiešām vai netiešām emisijām ar skaidriem 
nosacījumiem novērst divkāršu kvotu piešķiršanu jebkādām netiešām ar pašapgādi saistītām 
emisijām.

Grozījums Nr. 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2009. gada 31. decembrim
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus kvotu 
saskaņotai piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šī punkta trešajā daļā jau ir paredzēta saskaņota standartu sistēma, atsauce uz 2. līdz 
6. un 8. punktu papildu skaidrību nesniedz. Plānošanas drošības nolūkā vienošanās par 
standartu sistēmām jāpanāk 2010. gada vidū.

Grozījums Nr. 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus kvotu 
saskaņotai piešķiršanai.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā šī punkta trešajā daļā jau ir paredzēta saskaņota standartu sistēma, atsauce uz 2. līdz 
6. un 8. punktu papildu skaidrību nesniedz. Plānošanas drošības nolūkā vienošanās par 
standartu sistēmām jāpanāk 2010. gada vidū.

Grozījums Nr. 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija vēlākais līdz 2010. gada 
30. jūnijam pieņem Kopienas mērogā 
pilnībā saskaņotus īstenošanas pasākumus
kvotu saskaņotai piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šī punkta trešajā daļā jau ir paredzēta saskaņota standartu sistēma, atsauce uz 2. līdz 
6. un 8. punktu papildu skaidrību nesniedz. Plānošanas drošības nolūkā vienošanās par 
standartu sistēmām jāpanāk 2010. gada vidū.

Grozījums Nr. 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.
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Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka ir iespējams paātrināt kvotu piešķiršanas noteikumu pieņemšanu un 
tādējādi paaugstināt paredzamību. Turklāt Komisijas priekšlikums dalībvalstīm paredz tikai 
trīs mēnešu laikposmu katras iekārtas individuālo bezmaksas kvotu publicēšanai (no 
2011. gada 30. jūnija, kad pieņem kvotu piešķiršanas noteikumus, līdz 2011. gada 
30. septembrim), kas ir daudz par īsu. Ar šo grozījumu minētais laikposms tiek atbilstīgi 
pagarināts.

Grozījums Nr. 383
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi šo instrumentu ieviest pēc iespējas drīzāk, tomēr ir jānosaka pienācīgs termiņš.

Grozījums Nr. 384
Konrad Szymański

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



PE409.642v01-00 32/99 AM\734516LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas pasākumus 2. līdz 
6. un 8. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi šo instrumentu ieviest pēc iespējas ātrāk, tomēr ir jānosaka pienācīgs termiņš.

Grozījums Nr. 385
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam 
pieņem Kopienas mērogā pilnībā 
saskaņotus īstenošanas papildu pasākumus
2. līdz 6. punktā minēto kvotu saskaņotai 
piešķiršanai.

Or. de

Pamatojums

Kvotas, ko nepiešķir bez maksas, jāierobežo līdz tādai elektroenerģijas ražošanai, kuras 
procesā neizmanto siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju, lai novērstu turpmāku šī efektīvā 
elektroenerģijas ražošanas veida apgrūtināšanu un pretdarbošanos TEC atbalsta 
mehānismiem daudzās valstīs.
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Grozījums Nr. 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Izstrādājot principus standartu 
noteikšanai katrā atsevišķā nozarē, 
Komisija apspriežas ar attiecīgo nozaru 
pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums uzsver standartu izmantošanu un to būtiskās iezīmes: saskaņotu standartu
noteikšanas koncepciju ar iespēju ņemt vērā nozarei specifiskos apstākļus, obligātu stimulu 
izpildes rādītāju uzlabošanai un apspriešanos ar iesaistīto nozaru pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 387
Irena Belohorskát

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā aļa

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 

Pirmajā daļā minētie pasākumi nosaka pēc 
iespējas saskaņotus standartus, lai 
nodrošinātu to, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem un 
tehnoloģijām, emisiju samazināšanas 
potenciālam, tostarp tehniskajam 
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uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

potenciālam, aizstājējiem, alternatīviem 
ražošanas procesiem, biomasas 
izmantošanai un siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu uztveršanai un uzglabāšanai; 
kvotu piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Šajos pasākumos ņem vērā arī 
emisijas, kas saistītas ar viegli 
uzliesmojošu dūmgāzu izmantošanu, ja šo 
dūmgāzu ražošanu nevar novērst 
kompleksā ražošanas procesā, kurā no 
rūdas iegūst tēraudu, it īpaši domnās, un 
tie paredz kvotu bezmaksas piešķiršanu 
par ražošanas procesu, kurā šīs gāzes 
rodas.  Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu saražotās 
elektroenerģijas neto pārdošanu trešām 
pusēm.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pamatojas uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 19, tomēr tā vietā, lai lēmuma 
pieņemšanu par dūmgāzēm atstātu Komisijas ziņā, tas nodrošina bezmaksas kvotu 
piešķiršanu par šādām gāzēm, lai veicinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. Turklāt šis grozījums 
standartu pieeju papildina ar nozīmīgu aspektu, nodrošinot to, ka tiek ņemts vērā emisiju 
samazināšanas tehniskais potenciāls.

Grozījums Nr. 388
Peter Liese

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi nosaka pēc 
iespējas saskaņotus nozarei specifiskus 
standartus, lai nodrošinātu to, ka kvotu 
piešķiršana rosina izmantot siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas samazinošas 
un energoefektīvas tehnoloģijas, 
pateicoties kritēriju izmantošanai. Tie 
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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.

pamatojas uz vislietderīgākajiem 
paņēmieniem un tehnoloģijām, un tajos 
ņem vērā emisiju samazināšanas 
potenciālu, tostarp tehnisko potenciālu, 
aizstājējus, alternatīvus ražošanas 
procesus un biomasas izmantošanu.

Izstrādājot principus standartu 
noteikšanai noteikšanai atsevišķās 
nozarēs, Komisija apspriežas ar attiecīgo 
nozaru pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi izstrādāt metodoloģiju minēto standartu noteikšanai. Kaļķiem, cementam un 
tēraudam ir mazāks emisiju samazināšanas potenciāls nekā, piemēram, pārstrādes nozarei. 
Tas ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi nosaka pēc 
iespējas saskaņotus nozarei specifiskus 
standartus, lai nodrošinātu to, ka kvotu 
piešķiršana rosina izmantot siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas samazinošas 
un energoefektīvas tehnoloģijas, 
pateicoties kritēriju izmantošanai. Tie 
pamatojas uz vislietderīgākajiem 
paņēmieniem un tehnoloģijām, un tajos 
ņem vērā emisiju samazināšanas 
potenciālu, tostarp tehnisko potenciālu, 
aizstājējus, alternatīvus ražošanas 
procesus un biomasas izmantošanu. Šie 
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ražošanu. pasākumi nerada stimulu palielināt 
emisijas uz vienu ražošanas vienību. 
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu.

Izstrādājot principus standartu 
noteikšanai katrā atsevišķā nozarē, 
Komisija apspriežas ar attiecīgo nozaru 
pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atbalstīts referentes ierosinājums ieviest „saskaņotus standartus”. Lai 
pastiprinātu šo pieeju, tiek pievienoti daži paskaidrojumi:

- standartu pamatā jābūt efektīvākajām („apsteidzošajām”) metodēm;

- ļoti svarīgs kritērijs ir „tehniskais potenciāls”, kā noteikts pašreizējās direktīvas 
III pielikuma 3. punktā (piemēram, ar ražošanas procesu saistīto emisiju ņemšana 
vērā);

- oglekļa uztveršana un uzglabāšana nav saistīta ar standartu noteikšanu;

- ir jānovērš emisiju pieaugums uz vienu ražošanas vienību, vienlaikus nodrošinot 
izaugsmes iespējas;

- ir jāapspriežas ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Nozarēs, kurās tas ir nepieciešams, 
pirmajā daļā minētie pasākumi pamatojas 
uz standartiem tā, lai pēc iespējas 
nodrošinātu to, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
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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.

vislietderīgākajiem paņēmieniem, 
aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana rada stimulu uzlabot 
specifiskas emisijas, ievērojot 9. pantā 
noteikto vispārējo samazināšanas mērķi. 
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu, izņemot 
koģenerācijas iekārtas un privātu 
elektroenerģijas ražošanu.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi neradīt nelabvēlīgākus apstākļus koģenerācijai un privātai elektroenerģijas 
ražošanai, kas paplašina vides aizsardzības darbības jomu. Ir ļoti svarīgi izmantot standartu 
koncepciju kā kvotu piešķiršanas metodi, kura, kad vien tas ir iespējams, jāizmanto šajās 
nozarēs vai apakšnozarēs, ņemot vērā to ražošanas procesu salīdzināmo raksturu. Turklāt ir 
ļoti svarīgi, lai kvotu piešķiršanas sistēma pirmkārt un galvenokārt sniegtu stimulu katras 
atsevišķas iekārtu specifisko emisiju uzlabošanai, nevis to ražošanas apjoma samazināšanai.

Grozījums Nr. 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Pirmajā daļā minētie pasākumi pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, izmantojot standartus. 
Neskarot nozarei specifiskos kritērijus, ir 
jāņem vērā vislietderīgākie paņēmieni, 
aizstājēji, vispārpiemērojami alternatīvi
ražošanas procesi, biomasas izmantošana
un citi tehniski risinājumi, kam ir emisiju 
samazināšanas potenciāls. Šie pasākumi 
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emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

rada stimulu samazināt specifiskas
emisijas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums uzsver standartu izmantošanu un to būtiskās iezīmes: saskaņotu standartu 
noteikšanas koncepciju ar iespēju ņemt vērā nozarei specifiskos apstākļus, obligātu stimulu 
izpildes rādītāju uzlabošanai un apspriešanos ar iesaistīto nozaru pārstāvjiem. Alternatīvus 
ražošanas procesus kā standartus var izmantot tikai tad, ja tie ir vispārpiemērojami. Atsauce 
uz potenciālu, kas minēts pašreizējās direktīvas III pielikumā, ir jāsaglabā, lai precizētu 
standartu tehnoloģisko raksturu. Oglekļa uztveršana un uzglabāšana nav saistīta ar standartu 
noteikšanu. 

Grozījums Nr. 392
Antonio De Blasio

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 attiecībā uz 
tiešām un netiešām emisijām pēc iespējas 
nodrošina to, 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, ja vien saražoto elektroenerģiju 
neizmanto nozarēs, kas tieši vai netieši 
rada emisijas, ir klasificētas kā pakļautas 
attiecīgajam riskam un saņem siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju bezmaksas 
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kvotas līdz noteiktam izpildes līmenim.

Or. hu

Pamatojums

Ierosinātais papildinājums ļaus enerģijas ražotājiem saņemt emisijas bezmaksas kvotas līdz 
enerģijas izmantošanas līmenim tajās nozarēs un apakšnozarēs, kas ir klasificētas kā 
pakļautas attiecīgajam riskam un kas tieši vai netieši rada emisijas (izpildes līmenis 
pamatojas uz vislabāko pieejamo metodi). Tas ļauj novērst oglekļa emisiju pārvirzi un 
energoietilpīgām nozarēm saglabāt konkurētspēju un savu vietu Kopienā.

Grozījums Nr. 393
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, izņemot tām vismaz 12 oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas 
paraugspēkstacijām ar vismaz 200 MW 
jaudu, kuras Komisija atlasījusi, lai visas 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijas kombinētu ar dažādiem 
enerģijas avotiem un uzglabāšanas un 
transportēšanas variantiem, ja tās atbilst 
125 % no prognozētā ražošanas apjoma 
divus gadus pirms ražošanas sākšanas, 
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bet ne agrāk kā 2013. gadā.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātajam grozījumam vajadzētu veicināt pēc iespējas drīzāku lēmuma pieņemšanu par 
paraugspēkstaciju noteikšanu.

Grozījums Nr. 394
Jerzy Buzek

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

Or. en

Grozījums Nr. 395
Konrad Szymański

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

Or. en

Pamatojums

100 % izsolīšanas ieviešana siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotām jau 2013. gadā 
izraisīs pēkšņu enerģijas cenu pieaugumu. Valstīs, kurās elektroenerģiju ražo galvenokārt no 
oglēm, ko uzskata par visvairāk emisiju radošo kurināmo, šāds pieaugums izraisīs vislielāko 
elektroenerģijas izmaksu pieaugumu. Neapstrīdamais vienota elektroenerģijas tirgus trūkums 
un izolētie reģionālie elektroenerģijas tirgi ar ierobežotu tīkla pārvades jaudu nozīmē to, ka 
Eiropas Savienībā nevarēs kompensēt būtiska elektroenerģijas cenu pieauguma iespējamās 
sekas.

Grozījums Nr. 396
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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, 

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, 
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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.

aizstājējiem, alternatīviem ražošanas 
procesiem, biomasas izmantošanai un 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanai un uzglabāšanai; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas.

Or. pl

Pamatojums

To ekonomikas sistēmu gadījumā, kuras pamatojas uz fosilo kurināmo, spēkā esošie 
noteikumi un it īpaši bezmaksas kvotu nepiešķiršana elektroenerģijas ražotājiem, kā arī kvotu 
daudzuma lineāra samazināšana izraisīs elektroenerģijas cenu strauju kāpumu un attiecīgi 
ļoti strauju izmaksu pieaugumu visā ekonomikā, kas savukārt palielinās attiecīgās izmaksas 
iedzīvtājiem.

Grozījums Nr. 397
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā aļa

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 pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas.

Or. de
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Pamatojums

Kvotas, ko nepiešķir bez maksas, jāierobežo līdz tādai elektroenerģijas ražošanai, kuras 
procesā neizmanto siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju, lai novērstu turpmāku šī efektīvā 
elektroenerģijas ražošanas veida apgrūtināšanu un pretdarbošanos TEC atbalsta 
mehānismiem daudzās valstīs.

Grozījums Nr. 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, piemēram, augsti efektīvas 
koģenerācijas spēkstacijas, 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.

Or. es

Pamatojums

Koģenerācijas spēkstacijām ir ievērojams potenciāls siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanai: tās vienlaicīgi ražo siltumu un elektroenerģiju, tādējādi ļaujot primāro 
enerģiju izmantot lielākā mērā nekā jebkura cita tradicionālā elektroenerģijas ražošanas 
sistēma. Šī potenciāla atbrīvošanas gadījumā šis faktors emisiju tirdzniecības sistēmā jāņem 
vērā, izvēloties emisiju tiesību piešķiršanas metodi. Tāpēc šādas tiesības jāpiešķir bez maksas 
pilnībā visai saražotajai elektroenerģijai.
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Grozījums Nr. 399
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 nosaka pēc 
iespējas saskaņotus standartus, lai 
nodrošinātu to, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem un 
tehnoloģijām, aizstājējiem, alternatīviem 
ražošanas procesiem, biomasas 
izmantošanai un siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu uztveršanai un uzglabāšanai; 
kvotu piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Šajos pasākumos var ņemt vērā 
arī emisijas, kas rodas saistībā ar 
skābekļa krāsnīs radušos viegli 
uzliesmojošu dūmgāzu izmantošanu 
gadījumos, kad, tērauda ražošanas 
procesā domnās nav iespējams izvairīties 
no šādu gāzu rašanās. Šajā sakarā 
minētie pasākumi var paredzēt kvotu 
piešķiršanu bez maksas par tām domnām, 
kurās šīs gāzes rodas. Bezmaksas kvotas 
nepiešķir saistībā ar jelkādu saražotās 
elektroenerģijas neto pārdošanai trešām 
pusēm, izņemot elektroenerģijas 
ražotājiem par tās ražošanu dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumiem. Šīs kvotas 
piešķir bez maksas tikai tik ilgi, kamēr 
pārējās transporta pārvadājumu nozares 
nepiedalās emisiju tirdzniecībā prasību 
ziņā salīdzināmā veidā.

Or. en
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Pamatojums

ETS pašlaik neattiecas uz autotransportu un ūdens transportu, un tas nenotiks arī pēc 
2012. gada. Gaisa satiksme tiks iekļauta ETS, tomēr bez maksas piešķirto kvotu īpatsvars 
saglabāsies augsts. Ja būtu jāpārtrauc to kvotu bezmaksas piešķiršana, kuras attiecas uz 
dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vajadzībām pēc elektroenerģijas, Eiropas dzelzceļam 
strauji palielinātos emisiju tirdzniecības izmaksas. Saskaņā ar Komisijas veiktajiem 
aprēķiniem dzelzceļam šīs izmaksas palielinātos par EUR 400 miljoniem gadā.

Grozījums Nr. 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, Miroslav 
Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, izņemot elektroenerģiju, kuru 
ražo saistībā ar siltuma rūpniecisku 
patēriņu vai kuru iegūst no atlikumiem, 
kas radušies rūpnieciskās ražošanas 
procesā, ar nosacījumu, ka tā paredzēta 
attiecīgo iekārtu operatoru pašu 
patēriņam. Šādas kvotas piešķir saskaņā 
ar tiem pašiem principiem, kurus piemēro 
1. pielikumā minētajai rūpnieciskajai 
darbībai. 
Tomēr, ja dūmgāzi, kas radusies 
ražošanas procesā, izmanto kā kurināmo, 
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dūmgāzes radošās iekārtas operatoram 
visas kvotas piešķir bez maksas saskaņā 
ar tiem pašiem piešķiršanas principiem, 
kurus piemēro šai iekārtai.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar rūpnieciskiem procesiem ražota elektroenerģija un siltums un no atlikumiem 
ražota elektroenerģija ir vidi saudzējoši energoapgādes risinājumi šādiem rūpnieciskiem 
procesiem. CO2, kas rodas no dūmgāzu izmantošanas, ir nedalāmi saistīts ar iekārtām, kuras 
šīs gāzes rada, un tādējādi tas ir jāpiedēvē to radošajai iekārtai. Tas ir saskaņā ar 92. punktu 
COM(2003)830. Tas arī atvieglo standartu noteikšanu, kuru piemērošana samazina oglekļa 
izmantošanu un līdz ar to dūmgāzu radīšanu. Izsolīšana nepamatoti apgrūtinātu šīs iekārtas 
un atturētu no efektīvas dūmgāzu izmantošanas.

Grozījums Nr. 401
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, kā arī 
nenovēršamajām CO2 emisijām, kas rodas 
izejvielu izmantošanas procesā; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

Or. en
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Pamatojums

Piešķiršanas porcedūrā ir jāņem vērā samazināšanas tehnoloģiskais potenciāls, jo atsevišķās 
nozarēs lielākās emisijas, piemēram, CO2 no kaļķakmens, nav samazināmas. CO2 emisijas, 
kas rodas izejvielu izmantošanas procesā, uz klimata pārmaiņām atstāj tādu pašu ietekmi kā 
ar enerģiju saistītās emisijas. Saistībā ar bezmaksas kvotu piešķiršanu (oglekļa emisiju 
pārvirzi) t. s. procesa emisijas ir būtisks izmaksu faktors. Tāpēc ir jāatzīst emisiju 
samazināšanas tehnoloģiskā potenciāla nozīme saskaņā ar pašreizējās Direktīvas 
2003/87/EK III pielikuma 3. punktu.

Grozījums Nr. 402
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, kā arī 
nenovēršamajām CO2 emisijām, kas rodas 
izejvielu izmantošanas procesā; kvotu 
piešķiršana nerada stimulu palielināt 
emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

Or. en

Pamatojums

Piešķiršanas porcedūrā ir jāņem vērā samazināšanas tehnoloģiskais potenciāls, jo atsevišķās 
nozarēs lielākās emisijas, piemēram, CO2 no kaļķakmens, nav samazināmas. CO2 emisijas, 
kas rodas izejvielu izmantošanas procesā, uz klimata pārmaiņām atstāj tādu pašu ietekmi kā 
ar enerģiju saistītās emisijas. Saistībā ar bezmaksas kvotu piešķiršanu (oglekļa emisiju 
pārvirzi) t. s. procesa emisijas ir būtisks izmaksu faktors. āpēc ir jāatzīst emisiju 
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samazināšanas tehnoloģiskā potenciāla nozīme saskaņā ar pašreizējās Direktīvas 
2003/87/EK III pielikuma 3. punktu.

Grozījums Nr. 403
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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. Izņēmuma gadījums ir tās 
vismaz 12 oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas paraugspēkstacijas ar 
vismaz 200 MW jaudu, kuras Komisija 
atlasījusi, lai visas oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģijas kombinētu ar 
dažādiem enerģijas avotiem un 
uzglabāšanas un transportēšanas 
variantiem.

Or. de

Pamatojums

Tas ir svarīgi attiecībā uz visām tehnoloģiskajām pieejām, ar kuru palīdzību risina CO2
uztveršanas un visu uzglabāšanas veidu pārbaudīšanas jautājumu. Tāpēc ir nepieciešamas 
vismaz 12 paraugspēkstacijas.
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Grozījums Nr. 404
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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. Pirmajā daļā minētie pasākumi 
var atļaut kvotu piešķiršanu iekārtām, kas 
ražo siltumu, izmantojot ražošanas 
standartus, kā arī attiecībā uz šādām 
iekārtām veikt retrospektīvus norēķinus 
saskaņā ar vispārējiem principiem.
Bezmaksas kvotas nepiešķir saistībā ar 
jelkādu elektroenerģijas ražošanu.

Or. en

Pamatojums

10.a panta 8. punkts paredz, ka atsevišķās nozarēs/apakšnozarēs var tikt traucēta konkurence 
un ka šāda traucēšana var izraisīt mēģinājumus “pamest” ES ETS, pārvietojot ražošanu uz 
valstīm, kurās šo sistēmu nepiemēro. 10.a panta 8. punkts paredz arī to, ka šādām nozarēm 
kvotas piešķir 100 % bez maksas. Tāpēc būtu lietderīgi noteikt procedūras, kas ļautu sadalīt 
kvotas, izmantojot standartu metodi, kura pamatojas uz faktisko ražošanas apjomu. 
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Grozījums Nr. 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, izņemot elektroenerģiju, ko 
ražo, izmantojot dūmgāzes, kuras rodas 
ražošanas procesā. Ja dūmgāzi, kas rodas 
ražošanas procesā, izmanto kā kurināmo, 
šo dūmgāzi radošās iekārtas operatoram 
kvotas piešķir saskaņā ar tiem pašiem 
principiem, kurus piemēro minētajai 
iekārtai.

Or. pl

Pamatojums

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.
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Grozījums Nr. 406
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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. Šajos pasākumos var ņemt vērā 
arī emisijas saistībā ar skābekļa krāsnīs 
un koksa krāsnīs radušos viegli 
uzliesmojošu dūmgāzu izmantošanu 
gadījumos, kad koksa krāsnīs un domnās 
tērauda ražošanas procesā nav iespējams 
izvairīties no šādu gāzu rašanās. Šajā 
sakarā minētie pasākumi var paredzēt 
kvotu piešķiršanu bez maksas tām 
domnām un koksa krāsnīm, kurās šīs 
gāzes rodas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

Or. en

Pamatojums

Koksa gāzes ir nenovēršams koksa dedzināšanas procesa blakusprodukts. Tās ir ražošanas 
procesa emisijas, par kurām emisijas kvotas būtu jāpiešķir bez maksas.
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Grozījums Nr. 407
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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 
ražošanuizņemot elektroenerģiju, kuru 
ražo saistībā ar siltuma rūpniecisku 
patēriņu vai kuru iegūst no rūpnieciskās 
ražošanas procesa atlikumiem. Šādas 
kvotas piešķir saskaņā ar tiem pašiem 
principiem, kurus piemēro 1. pielikumā 
minētajai rūpnieciskajai darbībai.

Or. en

Pamatojums

Gan vides, gan ekonomisku apsvērumu dēļ rūpniecība ir devusi ieguldījumu siltuma un 
elektronerģijas koģenerācijā un energoapgādē, uz vietas izmantojot rūpnieciskos atlikumus. 
Šī darbība pēc tam tika veicināta kā risinājums attiecībā uz neliberalizētiem enerģijas 
tirgiem, un to veicina arī Koģenerācijas direktīva. Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu visiem 
elektroenerģijas veidiem jāpiemēro vienādi kvotu piešķiršanas principi. Siltuma un 
elektroenerģijas koģenerācija rūpniecisku procesu vajadzībām ir paredzēta, lai apmierinātu 
šo rūpniecisko procesu pieprasījumu vai rastu risinājumus vides jomā. Tāpēc tai ir 
nepieciešama atšķirīga pieeja nekā parastai elektroenerģijas un siltuma ražošanai.
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Grozījums Nr. 408
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, izņemot elektroenerģijas 
ražošanu siltuma un elektroenerģijas 
koģenerācijas iekārtās rūpnieciskās 
ražošanas procesu vajadzībām un 
elektroenerģijas ražošanu no dūmgāzēm, 
kas rodas rūpnieciskās ražošanas 
procesos.

Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesā, izmanto kā kurināmo, dūmgāzi 
radošās iekārtas operatoram kvotas 
piešķir saskaņā ar tiem pašiem 
piešķiršanas principiem, kurus piemēro 
šai iekārtai.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas ražošanai rūpnieciskās TEC ir jāpiešķir bezmaksas kvotas. Elektroenerģijas 
ražošana TEC ir tieši atkarīga no attiecīgās rūpnieciskās iekārtas vajadzībām pēc 
elektroenerģijas. Rūpnieciskās siltuma un elektronerģijas koģenerācijas iekārtas ir cieši 
saistītas ar tām rūpnieciskājām iekārtām, kuru vajadzībām tās izmanto, un daudzos 
gadījumos tās saņem kurināmo no attiecīgās rūpnieciskās iekārtas. Siltuma un elektronerģijas 
koģenerācijas produkcijas īpatsvars vislielākais ir papīra un celulozes rūpniecībā, bet tā ir 
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sastopama arī ķīmiskajā, dzelzs un tērauda rūpniecībā, kā arī pārstrādes un pārtikas 
rūpniecībā.

Grozījums Nr. 409
Linda McAvan, Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, izņemot elektroenerģiju, ko ražo 
no dūmgāzēm, kuras rodas rūpnieciskās 
ražošanas procesos.

Ja dūmgāzi, kas radusies ražošanas 
procesā, izmanto kā kurināmo, dūmgāzi 
radošās iekārtas operatoram kvotas 
piešķir saskaņā ar tiem pašiem 
piešķiršanas principiem, kurus piemēro 
šai iekārtai.

Or. en

Pamatojums

Gāzes, kuru rašanos nav iespējams novērst (koksa gāzes, domnu gāzes, pārstrādes gāzes), 
rodas tērauda ražošanas procesā, un tās izmanto elektroenerģijas ražošanai. Tas dod 
ieguldījumu CO2 emisijas samazināšanā, jo alternatīva ir dūmgāzu dedzināšana, izraisot CO2
emisiju. Ir jāveicina šāda energoefektīva dūmgāzu izmantošana.



AM\734516LV.doc 55/99 PE409.642v01-00

LV

Grozījums Nr. 410
Linda McAvan, Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, izņemot elektroenerģiju, ko ražo 
no dūmgāzēm, kuras rodas rūpnieciskās 
ražošanas procesā, pašapgādi ar 
elektroenerģiju ar augsti efektīvu līdzekļu 
palīdzību un elektroenerģijas, kas 
saražota ar augsti efektīvas koģenerācijas 
palīdzību, patēriņš pašu vajadzībām, kā 
noteikts Direktīvās 2004/8/EK un 
2007/74/EK. Šādas kvotas piešķir pēc tiem 
pašiem principiem, kurus piemēro 
attiecīgajai iekārtai kopumā.

Or. en

Pamatojums

Vispārējais noteikums par bezmaksas kvotu nepiešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem ir 
pareizs. Tomēr ir jāatzīst īpašais gadījums, kad iekārtas patērē elektroenerģiju, kas iegūta ar 
koģenerācijas palīdzību, pašapgādes ceļā vai izmantojot dūmgāzes. Šādi iegūtai 
elektroenerģijai šajos gadījumos kvotas būtu jāpiešķir pēc tiem pašiem principiem, kurus 
piemēro attiecīgajai iekārtai.
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Grozījums Nr. 411
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, izņemot elektroenerģiju, kuru 
ražo pašu patēriņam ar augsti efektīvas 
koģenerācijas palīdzību, kā noteikts 
Direktīvā 2004/8/EK, vai kuru iegūst no 
dūmgāzēm rūpnieciskās ražošanas 
procesā. Šādas kvotas piešķir saskaņā ar 
tiem pašiem šī panta 7. un 8. punktā 
minētajiem īstenošanas pasākumiem, 
kurus piemēro galvenajam ražošanas 
procesam.

Or. en

Pamatojums

Pēdējos gados rūpniecībā ir veikti ieguldījumi augsti efektīvā elektroenerģijas un siltuma 
ražošanā ar koģenerācijas palīdzību, kā arī uz vietas izmantojot rūpnieciskās ražošanas 
atlikumus. Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu visiem elektroenerģijas veidiem jāpiemēro 
vienādi kvotu piešķiršanas principi, jo tiek pieņemts, ka ir viens elektroenerģijas tirgus. Tas ir 
nepareizs priekšstats. Elektroenerģija un siltums, ko saražo saistībā ar rūpnieciskās 
ražošanas procesiem, ir paredzēti šo procesu vajadzībām. Rūpnieciskajai enerģijas ražošanai 
kvotas būtu jāpiešķir saskaņā ar noteikumiem, kurus piemēro šai nozarei, jo tie ir būtiska šīs 
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nozares daļa.

Grozījums Nr. 412
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, minerāleļļas pārstrādi vai 
aviāciju.

Or. en

Pamatojums

Minerāleļļas pārstrādes un aviācijas nozares spēs pāriet uz pilnu oglekļa cenu bez oglekļa 
emisiju pārvirzes riska. Tāpēc tām jāpiemēro tādi paši noteikumi kā elektroenerģijas nozarei.

Grozījums Nr. 413
Marie-Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā daļa
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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 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 vai minerāleļļas pārstrādi.

Or. en

Pamatojums

Minerāleļļas pārstrādes un aviācijas nozares spēs pāriet uz pilnu oglekļa cenu bez oglekļa 
emisiju pārvirzes riska. Tāpēc tām jāpiemēro tādi paši noteikumi kā elektroenerģijas nozarei.

Grozījums Nr. 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

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 
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emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu.

emisijas. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
saistībā ar jelkādu elektroenerģijas 
ražošanu un minerāleļļas pārstrādi.

Or. fr

Pamatojums

Šajā tekstā ir jāpievieno naftas pārstrādes uzņēmumi, un tiem jāpiemēro tādi paši noteikumi 
kā elektroenerģijas ražotājiem, jo tie var iekļaut oglekļa cenu bez oglekļa emisiju pārvirzes 
riska.

Grozījums Nr. 415
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, tostarp 
siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai, 
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.

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas attīstība ir pasludināta par ES mērķi. Līdztekus 
citām šeit minētajām tehnoloģijām kvotu piešķiršanas noteikumiem jānodrošina, lai emisiju 
tirdzniecība veicina tādu tehnoloģiju izstrādi, kurām ir lielāks CO2 samazināšanas potenciāls, 
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it īpaši siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju.

Grozījums Nr. 416
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 pēc iespējas 
nodrošina, ka kvotu piešķiršana rosina 
izmantot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas samazinošas un energoefektīvas 
tehnoloģijas, vērību pievēršot 
vislietderīgākajiem paņēmieniem, tostarp 
siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai, 
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.

Or. en

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas attīstība ir pasludināta par ES mērķi. Līdztekus 
citām šeit minētajām tehnoloģijām kvotu piešķiršanas noteikumiem jānodrošina, lai emisiju 
tirdzniecība veicina tādu tehnoloģiju izstrādi, kurām ir lielāks CO2 samazināšanas potenciāls, 
it īpaši siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju. Šīs grozījums nodrošina saskaņotību ar 
citiem šī priekšlikumā noteikumiem, kas attiecas uz koģenerāciju.
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Grozījums Nr. 417
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā 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 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, ja vien tā nenotiek 
termoelektrocentrālēs, lai apmierinātu 
attiecīgās valsts pašu vajadzības.

Or. de

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācija ir visekonomiskākais elektroenerģijas un siltuma 
vienlaicīgas ražošanas veids, izmantojot primāros enerģijas avotus. Daudzas dalībvalstis to 
īpaši veicina. Lai novērstu papildu slogu termoelektrocentrālēm un nodrošinātu stimulu jaunu 
spēkstaciju izveidei, pilnīga izsolīšana elektroenerģijas nozarē arī turpmāk jāierobežo līdz 
tām spēkstacijām, kuras ražo tikai elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 418
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1. punkts – trešā daļa
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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 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, ja vien tā nenotiek 
termoelektrocentrālēs, lai apmierinātu 
valsts pašu vajadzības.

Or. de

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācija ir visekonomiskākais elektroenerģijas un siltuma 
vienlaicīgas ražošanas veids, izmantojot primāros enerģijas avotus. Daudzas dalībvalstis to 
īpaši veicina. 
Lai novērstu papildu slogu termoelektrocentrālēm un nodrošinātu stimulu jaunu spēkstaciju 
izveidei, pilnīga izsolīšana elektroenerģijas nozarē arī turpmāk jāierobežo līdz tām 
spēkstacijām, kuras ražo tikai elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 419
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standartu izmantošana ir galvenais 
bezmaksas kvotu piešķiršanas princips. 
Standarts ir viena ražojuma radīto 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
vidējais apjoms attiecīgajā nozarē 
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pārskata gados. Katrai iekārtai attiecīgajā 
nozarē piešķir bezmaksas kvotas, kuru 
daudzums nepārsniedz tās pārskata gados 
saražotās produkcijas apjomu, kas 
pareizināts ar atbilstīgo standartu. 
Pārskata gadi ir divi gadi, kas beidzas 
24 mēnešus pirms tirdzniecības laikposma 
sākuma.

Or. en

Pamatojums

Standartu izmantošana ir sistēma bezmaksas kvotu piešķiršanai, kura novērš emisiju 
palielināšanas stimulu. Šo sistēmu vajadzētu izmantot, lai atalgotu tos, kam ir vislabākie 
rādītāji oglekļa emisiju samazināšanas jomā. Līdz ar to pārskata gadi laikposmam, kas sākas 
2013. gadā, būtu 2009. un 2010. gads.

Grozījums Nr. 420
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nozarēm, attiecībā uz kurām var 
pienācīgi pamatot to, ka oglekļa emisiju 
pārvirzes risku nevar novērst citādā veidā, 
kurās elektroenerģijai ir liels īpatsvars 
ražošanas izmaksās un kurās tā tiek 
ražota efektīvi, maksimālo kvotu 
daudzumu piešķir CO2 izmaksu 
pārnešanai uz elektroenerģijas cenu. Šāda 
piešķiršana pamatojas uz attiecīgo iekārtu 
ik gadu noteikto vidējo elektroenerģijas 
patēriņu un sagaidāmo CO2 izmaksu 
pārnesumu, kas paredzēts 
elektroenerģijas ražošanas tipisko 
robežizmaksu plānā, un tā papildina 
bezmaksas kvotas par tiešām emisijām. Tā 
nemaina saskaņā ar 9. pantu piešķirto 
kvotu kopējo daudzumu.
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Or. en

Pamatojums

CO2 izmaksu ietekme uz elektroenerģijas cenu būs īpaši jūtama energoietilpīgos ražošanas 
procesos. Ja šādas nozares ir pakļautas starptautiskai konkurencei, ko stimulē šīs netiešās 
CO2 emisijas, pastāv risks zaudēt konkurētspēju bez ieguvumiem vides jomā. 

Grozījums Nr. 421
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz emisiju kvotām visām 
iekārtām piemēro vienādus noteikumus 
neatkarīgi no tā, vai tās ir ārējas vai ne.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai pašreizējais priekšlikums neradītu stimulus, kas noved pie tirgus 
izkropļojumiem un vienlaikus palielina emisijas. Ir būtiski Direktīvas tekstā atspoguļot 
ārpakalpojumu izmantošanu daudzās nozarēs.

Grozījums Nr. 422
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, 

svītrots
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siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Lai gan izsolīšanā ir jāizvairās pēkšņi mainīt pieeju, nevienādu noteikumu piemērošana 
elektroenerģijas ražotājiem un rūpniecības nozarei attiecībā uz “vieglu pāreju” nav 
attaisnojama un ir pretrunā ar ES principiem. Tūlītēja 100 % izsolīšanas ieviešana attiecībā 
uz elektroenerģijas ražošanu dažādas dalībvalstis ietekmētu ļoti dažādi atkarībā no to 
spēkstaciju parka sastāva. Iesaistītajiem uzņēmumiem ir nepieciešams daudz vairāk laika 
vēlamo pielāgojumu veikšanai gan no tehniskā, gan finanšu viedokļa. Ar fosilo kurināmo 
darbināmo spēkstaciju modernizēšana ir svarīgs ilgtermiņa ieguldījums Eiropā izmantoto 
enerģijas iegūšanas veidu kopumā.

Grozījums Nr. 423
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Iekārtām piešķiramo kvotu skaitu 
iegūst, reizinot gada vidējo sagaidāmo 
ražošanas apjomu, attiecīgo iekārtas 
standartu un kalendāro gadu skaitu kvotu 
piešķiršanas periodā kopš iekārtas 
nodošanas ekspluatācijā. Ja ražošanas 
apjoms vienā kalendārajā gadā atšķiras 
no gada vidējā sagaidāmā ražošanas 
apjoma, tā samazināšanās gadījumā 
operators līdz nākamā gada 30. aprīlim 
atdod attiecīgajai iestādei tādu skaitu 
kvotu, kuru iegūst, attiecīgo ražošanas 
apjomu reizinot ar spēkstacijai noteikto 
standartu. Ja ražošanas apjoms ir 
palielinājies, attiecīgā iestāde pēc 
pieprasījuma saņemšanas un pamatojoties 
uz tiem pašiem aprēķiniem, līdz nākamā 
gada 30. aprīlim piešķir papildu kvotas. 
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Standartus nosaka saskaņā ar [23. panta 
3. punktā] minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Tajos ņem vērā attiecīgo 
spēkstaciju tehnisko samazināšanas 
potenciālu. Nosakot standartus, 
nesamazina tehniski nenovēršamas ar 
ražošanas procesu saistītas emisijas. Tas 
pats attiecas uz nenovēršamām 
dūmgāzēm. Ja dūmgāzi izmanto kā 
kurināmo, šo dūmgāzi radošās iekārtas 
operatoram kvotas piešķir saskaņā ar tiem 
pašiem principiem, kas tiek piemēroti šajā 
direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Kvotas vajadzētu piešķirt bez maksas saskaņā ar visā ES piemērojamo standartu, veicot 
retrospektīvus pielāgojumus atbilstoši faktiskajam ražošanas apjomam. Šī kvotu piešķiršanas 
metode ir efektīvs klimata pārmaiņu novēršanas instruments ar visai ekonomikai izdevīgām 
izmaksām. Šo piešķiršanas modeli ievieš ar jauno 2. punktu.

Grozījums Nr. 424
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Bezmaksas kvotas nepiešķir 
elektroenerģijas ražošanas iekārtām, 
tostarp tām, kas elektroenerģiju ražo 
pašapgādes nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Bezmaksas kvotas nedrīkst piešķirt nekāda veida elektroenerģijas ražošanai. Saskaņā ar 



AM\734516LV.doc 67/99 PE409.642v01-00

LV

attiecīgo definīciju elektroenerģijas ražotāji ir ražotāji, kas savu elektroenerģiju pārdod tirgū. 
Tāpēc tekstā jāiekļauj arī elektroenerģijas ražošana pašapgādes nolūkā. Turklāt jāuzsver 
vienlīdzīga pieeja visām iekārtām, kas ražo siltumu vai aukstumu.

Grozījums Nr. 425
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina iespēja elektroenerģijas ražošanas nozarei pakāpeniski pielāgoties siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 100 % pirkšanai izsolē, kā to dara citas nozares. 
Elektroenerģijas ražošanas nozarei šis laiks ir nepieciešams modernizācijai un modernu zema 
emisiju līmeņa tehnoloģiju ieviešanai. Turklāt pakāpeniska izsolīšana ļaus uzlabot 
energoefektivitāti un pielāgot elektroenerģijas ražošanu augstākām prasībām, ko paredz 
jaunā IPPC direktīva.

Grozījums Nr. 426
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 

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

efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

Or. en

Pamatojums

100 % izsoļu ieviešana attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotām 
2013. gadā izraisīs pēkšņu enerģijas cenu pieaugumu. Valstīs, kurās elektroenerģiju ražo 
galvenokārt no oglēm, ko uzskata par visvairāk emisiju radošo kurināmo, šāds pieaugums 
izraisīs visaugstāko elektrenerģijas izmaksu palielinājumu. Neapstrīdamais vienota 
elektroenerģijas tirgus trūkums un izolētie reģionālie elektroenerģijas tirgi ar ierobežotu tīkla 
pārvades jaudu nozīmē to, ka Eiropas Savienībā nevarēs kompensēt būtiska elektroenerģijas 
cenu pieauguma iespējamās sekas.

Grozījums Nr. 427
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Pamatojums

To ekonomikas sistēmu gadījumā, kuras pamatojas uz fosilo kurināmo, spēkā esošie 
noteikumi un it īpaši bezmaksas kvotu nepiešķiršana elektroenerģijas ražotājiem, kā arī kvotu 
daudzuma lineāra samazināšana izraisīs elektroenerģijas cenu strauju kāpumu un attiecīgi 
ļoti strauju izmaksu pieaugumu visā ekonomikā, kas savukārt palielinās attiecīgās izmaksas 
iedzīvtājiem.
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Grozījums Nr. 428
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir spēkstacijām, kas ražo tikai 
elektroenerģiju, izņemot 
termoelektrocentrāles, kas to ražo valsts 
pašu vajadzībām, uztveršanas iekārtām, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācija ir visekonomiskākais elektroenerģijas un siltuma 
vienlaicīgas ražošanas veids, izmantojot primāros enerģijas avotus. Daudzas dalībvalstis to 
īpaši veicina. Lai novērstu papildu slogu termoelektrocentrālēm un nodrošinātu stimulu jaunu 
spēkstaciju izveidei, pilnīga izsolīšana elektroenerģijas nozarē arī turpmāk jāierobežo līdz 
tām spēkstacijām, kuras ražo tikai elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 429
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir spēkstacijām, kas ražo tikai 
elektroenerģiju, izņemot 
termoelektrocentrāles, kas to ražo valsts 
pašu vajadzībām, uztveršanas iekārtām, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
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uzglabāšanas iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācija ir visekonomiskākais elektroenerģijas un siltuma 
vienlaicīgas ražošanas veids, izmantojot primāros enerģijas avotus. Daudzas dalībvalstis to 
īpaši veicina. Lai novērstu papildu slogu termoelektrocentrālēm un nodrošinātu stimulu jaunu 
spēkstaciju izveidei, pilnīga izsolīšana elektroenerģijas nozarē arī turpmāk jāierobežo līdz 
tām spēkstacijām, kuras ražo tikai elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām (kuras elektroenerģiju neražo 
energoietilpīgu nozaru pašapgādes 
nolūkā), uztveršanas iekārtām, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu transportēšanas 
cauruļvadiem vai uzglabāšanas iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka tās energoietilpīgu nozaru pašapgādi ar elektroenerģiju 
nevajadzētu uzskatīt par elektroenerģijas ražošanu šīs sistēmas kontekstā. Šādām nozarēm 
būtu jāpiemēro citāda pieeja nekā elektroenerģijas ražošanai peļņas gūšanas nolūkā, jo 
pirmajā gadījumā elektroenerģijas galapatēriņa konkurētspēja pilnībā atšķiras no 
elektroenerģijas kā preces konkurētspējas.
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Grozījums Nr. 431
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijai, ko neražo 
termoelektrocentrāles, uztveršanas 
iekārtām, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Kvotām, ko nepiešķir bez maksas, jāaprobežojas ar tādu elektroenerģijas ražošanu, kuras 
procesā neizmanto siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju, lai novērstu jebkādu turpmāku 
šī efektīvā elektroenerģijas ražošanas veida apgrūtināšanu un pretdarbošanos TEC atbalsta 
mehānismiem daudzās valstīs.

Grozījums Nr. 432
Antonio De Blasio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām — izņemot termolektrocentrāles 
(TEC), kas to ražo rūpnieciskai 
izmantošanai, — uztveršanas iekārtām, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām.
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Or. hu

Grozījums Nr. 433
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 434
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Minerāleļļas pārstrādes un aviācijas nozares spēs pāriet uz pilnu oglekļa cenu bez oglekļa 
emisiju pārvirzes riska. Tāpēc tām jāpiemēro tādi paši noteikumi kā elektroenerģijas nozarei. 
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Grozījums Nr. 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpievieno naftas pārstrādes uzņēmumi, un tiem jāpiemēro tāda pati pieeja kā 
elektroenerģijas ražotājiem, jo tie var iekļaut oglekļa cenu bez oglekļa emisiju pārvirzes 
riska.

Grozījums Nr. 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Minerāleļļas pārstrādes nozare spēs pāriet uz pilnu oglekļa cenu bez oglekļa emisiju 
pārvirzes riska. Tāpēc tai jāpiemēro tādi pati pieeja kā elektroenerģijas nozarei.

Grozījums Nr. 437
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ievērojot 3. punktu, bezmaksas kvotas 
nepiešķir elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām, uztveršanas iekārtām, to 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
transportēšanas cauruļvadiem vai 
uzglabāšanas iekārtām, kuras rada fosilā 
kurināmā izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Biomasas vai atkritumu līdzdedzināšana ar oglēm kurināmās spēkstacijās ir izmaksu ziņā 
efektīvs veids, kā palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru Eiropā. Ir svarīgi nodrošināt, 
lai šāda līdzdedzināšana arī turpmāk būtu izdevīgs izvēles iespēja kopā ar oglekļa uztveršanu 
un uzglabāšanu. Tāpēc, lai nodrošinātu ieguldījumus oglekļa uztveršanā un uzglabāšanā, 
būtu vēlams radīt iespēju saņemt atzinību par to siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
uzglabāšanu, kuras radušās, izmantojot CO2 ziņā neitrālu kurināmo, kas novērš siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju nokļūšanu atmosfērā.

Grozījums Nr. 438
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja atsevišķiem ražojumiem vai 
procesiem nav noteikti standarti saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru, attiecīgajai iekārtai 
piešķir emisiju kvotas, kuru skaits atbilst 
par otro ES ETS tirdzniecības laikposmu 
piešķirtajam gada vidējam kvotu 
daudzumam, kas pielāgots, izmantojot 
9. pantā minēto lineāro koeficientu. Ņem 
vērā attiecīgo spēkstaciju tehnisko 
samazināšanas potenciālu.
Ja uz šiem ražojumiem vai procesiem 
neattiecas otrais ES ETS tirdzniecības 
laikposms, kvotas piešķir, ņemot vērā 
iepriekšējās darbības rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpieņem tas, ka pagaidām standartus nevar vispārēji noteikt visiem ražojumiem un 
procesiem. Tas tā var būt gadījumā ar ļoti diferencētiem ražojumiem, kuri saskaņā ar ETS 
saistīti ar nelielu emisiju īpatsvaru. Šādām spēkstacijām CO2 kvotas jāpiešķir, ņemot vērā 
iepriekšējās darbības rezultātu pieeju.

Grozījums Nr. 439
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Bezmaksas kvotas iekārtām piešķir 
par to siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju uztveršanu un uzglabāšanu, kuras 
rodas no biomasas.

Or. en
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Grozījums Nr. 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Direktīvas priekšlikums – 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. Rūpnieciskai izmantošanai, komunālai 
apkurei vai citiem patērētājiem paredzētā 
siltuma ražošanai piešķir bezmaksas 
kvotas tādā pašā apmērā kā attiecīgajām 
rūpniecības nozarēm neatkarīgi no tā, vai 
šo siltumu ražo kopā ar elektroenerģiju 
vai ne.

Siltumu, ko piegādā tādas komunālās 
apkures vajadzībām, kura atbilst 
kritērijiem, kas izklāstīti 51. pantā 
pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai, piešķir 100 % bezmaksas 
kvotas, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
noteikumus citiem siltuma ražotājiem, 
kuriem nepiemēro attiecīgo Kopienas 
sistēmu, neatkarīgi no tā, vai šis siltums 
ražots kopā ar elektroenerģiju vai ne.

Or. en

Pamatojums

Siltuma ražošanai nedrīkst „nejauši” piemērot tos pašus noteikumus, kurus piemēro 
elektroenerģijas ražošanai. Tas rada pretrunas un konkurences izkropļojumus.
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Grozījums Nr. 441
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – 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. Direktīvas 2004/8/EK nozīmē augsti 
efektīvām termoelektrocentrālēm (TEC) 
bezmaksas kvotas par elektroenerģijas un 
siltuma ražošanu piešķir bez laika 
ierobežojuma, pamatojoties uz standartu.

Or. en

Pamatojums

TEC ir viens no klimata aizsardzības stūrakmeņiem. Direktīvā 2004/8/EK tiek prasīta un 
atbalstīta augsti efektīvu TEC saglabāšana un to darbības paplašināšana. Izsoļu izraisītais 
papildu slogs radītu cerētajam pretēju efektu. Daudzos gadījumos attiecīgie dalībvalstu 
pasākumi TEC atbalstam nesniegtu cerētos rezultātus, esošo TEC ražošanas apjomi 
samazinātos un nenotiktu to darbības turpmāka paplašināšanās. Ja izsoles kļūs par galveno 
mehānismu kvotu piešķiršanā elektroenerģijas ražotājiem, šāda izņēmuma piešķiršana TEC 
veicinātu klimata aizsardzību.

Grozījums Nr. 442
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Bezmaksas kvotas var piešķirt 3. Elektroenerģijas spēkstacijas, kas 
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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.

izmanto siltuma un elektroenerģijas 
koģenerāciju valsts pašu vajadzībām, kā 
noteikts Direktīvā 2004/8/EK, saņem 
bezmaksas kvotas, pamatojoties uz 
Eiropas mērogā saskaņotiem standartiem.

Or. de

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācija ir visekonomiskākais elektroenerģijas un siltuma 
vienlaicīgas ražošanas veids, izmantojot primāros enerģijas avotus. Daudzas dalībvalstis to 
īpaši veicina. Lai novērstu papildu slogu termoelektrocentrālēm un nodrošinātu stimulu jaunu 
spēkstaciju izveidei, pilnīga izsolīšana elektroenerģijas nozarē arī turpmāk jāierobežo līdz 
tām spēkstacijām, kuras ražo tikai elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 443
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – 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. Elektroenerģijas spēkstacijas, kas 
izmanto siltuma un elektroenerģijas 
koģenerāciju valsts pašu vajadzībām, kā 
noteikts Direktīvā 2004/8/EK, saņem 
bezmaksas kvotas, pamatojoties uz 
Eiropas mērogā saskaņotiem standartiem.
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Or. de

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas koģenerācija ir visekonomiskākais elektroenerģijas un siltuma 
vienlaicīgas ražošanas veids, izmantojot primāros enerģijas avotus. Daudzas dalībvalstis to 
īpaši veicina. Lai novērstu papildu slogu termoelektrocentrālēm un nodrošinātu stimulu jaunu 
spēkstaciju izveidei, pilnīga izsolīšana elektroenerģijas nozarē arī turpmāk jāierobežo līdz 
tām spēkstacijām, kuras ražo tikai elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – 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 par siltuma 
ražošanu rūpniecības nozaru un citu 
patērētāju vajadzībām, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju (kā definēts 
Direktīvā 2004/8/EK), ja ir 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.

Or. en

Pamatojums

Siltuma efektīva ražošana, izmantojot siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju, neatkarīgi no 
avota sniedz ieguvumus no vides viedokļa, un tāpēc tā ir jāveicina.
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Grozījums Nr. 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – 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 par siltuma 
ražošanu rūpniecības nozaru un citu 
patērētāju vajadzībām, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju (kā definēts 
Direktīvā 2004/8/EK), ja ir 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.

Or. en

Pamatojums

Siltuma efektīva ražošana, izmantojot siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju, neatkarīgi no 
avota sniedz ieguvumus no vides viedokļa, un tāpēc tā ir jāveicina.

Grozījums Nr. 446
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – 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 

3. Bezmaksas kvotas var piešķirt 
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK).
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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.

Or. pl

Pamatojums

To ekonomikas sistēmu gadījumā, kuras pamatojas uz fosilo kurināmo, spēkā esošie 
noteikumi un it īpaši bezmaksas kvotu nepiešķiršana elektroenerģijas ražotājiem, kā arī kvotu 
daudzuma lineāra samazināšana izraisīs elektroenerģijas cenu strauju kāpumu un attiecīgi 
ļoti strauju izmaksu pieaugumu visā ekonomikā, kas savukārt palielinās attiecīgās izmaksas 
iedzīvtājiem.

Grozījums Nr. 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Direktīvas priekšlikums – 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 100 % apmērā 
piešķir par siltuma un elektroenerģijas 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja ir ekonomiski pamatots 
pieprasījums.

Or. es

Pamatojums

Lai vecicinātu TEC darbību, tām ir jāpiešķir emisiju bezmaksas kvotas 100 % apmērā. Ņemot 
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vērā to, ka TEC ir privātā sektora rūpniecisko ieguldījumu produkts, to attīstībai 
nepieciešams stabils satvars. Jebkurš skaitlis, kas ir zemāks par 100 %, varētu nopietni 
apdraudēt to dzīvotspēju. 

Grozījums Nr. 448
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums – 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. Elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja ir ekonomiski pamatots 
pieprasījums, bez maksas piešķir emisiju 
atļaujas; tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
citiem siltuma ražotājiem.

Or. pl

Pamatojums

Siltuma ražošanas noteikumi emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā un citās sistēmas jāsaglabā 
tajā pašā līmenī. Siltums, ko ražo koģenerācijas iekārtās, kuru jauda ir augstāka par 20 MW, 
konkurē ar siltumu, ko ražo iekārtās, kuru jauda ir mazāka par 20 MW, ja tām nepiemēro 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Lai novērstu jebkādu diskrimināciju, jānodrošina 
vienādi konkurences apstākļi siltumam, ko ražo augsti efektīvās koģenerācijas iekārtās, un 
siltumam, ko ražo no izejvielām, kurām piemēro bezmaksas atļauju piešķiršanu vai citus 
pasākumus, kas nav paredzēti emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā. Tāpēc siltumam, ko ražo 
augsti efektīvās koģenerācijas iekārtās, ir jānodrošina bezmaksas atļauju piešķiršana visā 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas spēkā esamības laikposmā, t.i., līdz 2020. gadam.
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Grozījums Nr. 449
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – 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 un 
aukstuma ražošanu, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju, ja tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi salīdzinājumā ar citiem siltuma 
ražotājiem, ar nosacījumu, ka šis siltums 
vai aukstums tiek izmantots nozarēs, 
kurās ir oglekļa emisiju pārvirzes risks.

Kvotu piešķiršanai siltuma vai aukstuma 
ražotājiem ir jābūt tādai pašai kā nozarēs, 
kas izmanto šo siltumu vai aukstumu.

Or. en

Pamatojums

Bezmaksas kvotas nedrīkst piešķirt nekāda veida elektroenerģijas ražošanai. Saskaņā ar 
attiecīgo definīciju elektroenerģijas ražotāji ir ražotāji, kas savu elektroenerģiju pārdod tirgū. 
Tāpēc tekstā jāiekļauj arī elektroenerģijas ražošana pašapgādes nolūkā. Turklāt jāuzsver 
vienlīdzīga pieeja visām iekārtām, kas ražo siltumu vai aukstumu.

Grozījums Nr. 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 3. punkts
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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 šim siltumam ir
ekonomiski pamatots pieprasījums, un par 
siltuma ražošanu komunālās apkures 
vajadzībām, kura atzīta par efektīvu 
saskaņā ar pamatnostādnēm par valsts 
atbalstu vides aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Efektīva komunālā apkure, izmantojot koģenerācijas procesā saražotu siltumu, var ietaupīt 
enerģiju. Tāpēc mums jānodrošina tās konkurētspēja.

Grozījums Nr. 451
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – 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; tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar 
citiem siltuma ražotājiem. Bezmaksas 
kvotas piešķir arī par enerģijas ražošanu 
koģenerācijas iekārtās, kas ražo 
elektroenerģiju un siltumu komunālās 
apkures sistēmām, un par elektroenerģijas 
ražošanu šo iekārtu pašu patēriņam. Pēc 
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2013. gada katru gadu šīm iekārtām par 
siltuma ražošanu piešķirto kvotu 
kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Tekstā skaidri jānorāda gadījumi, kādos var saņemt bezmaksas kvotas. Turklāt attiecīgajām 
iestādēm jāatbalsta koģenerācijas iekārtas, kuras piegādā enerģiju komunālās apkures 
sistēmām, jo šīs iekārtas veicina resursu ilgtspējīgu izmantošanu un cīņu pret klimata 
pārmaiņām, kā arī nodrošina iedzīvotāju lielākajai daļai pieejamus sabiedriskos 
pakalpojumu.

Grozījums Nr. 452
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – 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. Gadījumos, kad siltuma vai aukstuma 
ražotāji saskaņā ar 1. punktu saņem 
bezmaksas kvotas par siltuma vai 
aukstuma ražošanu, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju (kā definēts 
Direktīvā 2004/8/EK) ja ir ekonomiski 
pamatots pieprasījums, bezmaksas kvotas 
piešķir par tādas elektroenerģijas 
ražošanu, kura paredzēta pašu patēriņam 
vai tikai īpašas rūpnieciskās iekārtas 
vajadzībām, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi. Pēc 2013. gada katru gadu šīm 
iekārtām par siltuma ražošanu piešķirto 
kvotu kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. en
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Pamatojums

Lai novērstu pretrunas ar ES noteikumiem, ir jānodrošina vienlīdzīgi noteikumi visām tām 
TEC iekārtām, kuras izmanto īpašām piegādēm. To elektroenerģijas ražotāju privileģēšana, 
kuri to ražo pašu vajadzībām, ir pretrunā ar atklāta, pārredzama un konkurētspējīga 
elektroenerģijas tirgus koncepciju, ko veicina ar Direktīvas 2003/54/EK palīdzību.

Grozījums Nr. 453
Avril Doyle

Direktīvas priekšlikums – 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. Gadījumos, kad siltuma vai aukstuma 
ražotāji saskaņā ar 1. punktu saņem 
bezmaksas kvotas par siltuma vai 
aukstuma ražošanu, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju (kā definēts 
Direktīvā 2004/8/EK), ja ir ekonomiski 
pamatots pieprasījums, elektroenerģijas 
ražotājiem piešķir bezmaksas kvotas, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi. Pēc 
2013. gada katru gadu šīm iekārtām par 
siltuma ražošanu piešķirto kvotu 
kopapjomu koriģē ar 9. pantā minēto 
lineāro koeficientu.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – 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 

3. Bezmaksas kvotas var piešķirt siltuma 
un elektroenerģijas koģenerācijas 
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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.

iekārtām par siltuma ražošanu, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK). Siltuma un 
elektroenerģijas koģenerācijas iekārtas 
saņem bezmaksas kvotas vismaz tādā 
apmērā, kas vienāds ar vispārējo oglekļa 
ietaupījumu, kuru rada ieguldījumi šādās 
iekārtās.

Or. en

Pamatojums

Lai dalībvalstīs novērstu atšķirīgu sistēmu izmantošanu kvotu piešķiršanai par siltuma 
ražošanu, jaunajā direktīvā jānosaka kopēji saskaņoti ES noteikumi kvotu piešķiršanai 
siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas iekārtām.

Grozījums Nr. 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Direktīvas priekšlikums – 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 koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja ir
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.

Or. fr
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Pamatojums

Rūpnieciskās koģenerācijas iekārtas jāuzskata par rūpniecības nozares/ tvaika ražošanas 
daļu, kā tas, starp citu, bija pirmo divu valsts kvotu piešķiršanas plānu gadījumā. Ir skaidri 
jānosaka arī tas, ka bezmaksas kvotu sistēma attiecas uz visām, ne tikai augsti efektīvām, 
koģenerācijas iekārtām.

Grozījums Nr. 456
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – 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 būtu jāpiešķir
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja ir 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.

Or. de

Pamatojums

Ar ierosināto grozījumu tiek atbalstīta vienlīdzīga pieeja citiem siltuma ražotājiem.

Grozījums Nr. 457
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 3. punkts
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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 var piešķirt 
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju, ja ir 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.

Siltuma ražošana ir augsti efektīva 
koģenerācija, ja tā atbilst Direktīvas 
2004/8/EK III pielikumā uzskaitītajiem 
kritērijiem un Komisijas Lēmumā 
2007/74/EK izklāstītajām saskaņotajām 
efektivitātes atskaites vērtībām.

Or. en

Pamatojums

Augsti efektīvas koģenerācijas definīcijas izskaidrošana nodrošinās to, ka ES ETS nerada 
nelabvēlīgākus apstākļus lielajām koģenerācijas spēkstacijām ar augstu izmantotās biomasas 
īpatsvaru (kas labvēlīgi ietekmē SEG emisiju samazināšanu).

Grozījums Nr. 458
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – 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 

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

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.

Or. en

Pamatojums

Enerģētikas nozarē, līdzīgi kā citās nozarēs, tiek ierosināts pakāpeniski ieviest izsoļu sistēmu, 
sākot ar bezmaksas kvotu piešķiršanu 80 % apmērā 2013. gadā un pilnīgu izsolīšanu 
sasniedzot tikai 2020. gadā. Tas jādara galvenokārt tādēļ, ka ES enerģijas tirgus nav pilnībā 
vienots. Pašreizējie izolētie tirgi kavēs jaudas nodošanu, kas nepieciešama, lai neitralizētu 
sekas, kuras izraisīs kvotu 100 % izsolīšanas ieviešana enerģijas ražošanas nozarē. Turklāt 
pakāpeniska izsolīšana ļaus uzlabot energoefektivitāti un pielāgot elektroenerģijas ražošanu 
augstākām prasībām, ko paredz jaunā IPPC direktīva. 

Grozījums Nr. 459
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums – 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 var piešķirt 
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), un 
komunālajai apkurei paredzētā siltuma 
ražotājiem, ja ir 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.

Or. en
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Pamatojums

Vairumā jauno dalībvalstu lielu daļu siltuma pieprasījuma apmierina komunālā apkure 
(Polijā, piemēram, tā veido vairāk nekā 50 %). Jebkādas šai nozarei noteiktās saistības pirkt 
kvotas varētu izraisīt siltuma cenu pieaugumu. Pastāv risks, ka mājsaimniecības komunālo 
pakalpojumu tīkla piedāvāto siltumu, kas ir dārgāks, aizstātu ar individuālu apkures sistēmu, 
izmantojot ogles, kura būtu pakļauta mazāk stingrai emisiju kontrolei. Lai to novērstu, 
enerģētikas nozarē, līdzīgi kā citās nozarēs, tiek ierosināts pakāpeniski ieviest izsoļu sistēmu.

Grozījums Nr. 460
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – 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 var piešķirt 
elektroenerģijas ražotājiem par siltuma 
ražošanu, izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja ir 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. 
Bezmaksas kvotas piešķirs arī Komisijas 
atlasītajām vismaz 12 oglekļa uztveršanas 
un uzglabāšanas paraugspēkstacijām, kas 
atbilst 1. punktā sīkāk aprakstītajiem 
kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi pārbaudīt visas pieejas attiecībā uz CO2 uztveršanu un visus tā uzglabāšanas 
veidus. Tāpēc ir nepieciešamas vismaz 12 paraugspēkstacijas.
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Grozījums Nr. 461
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – 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 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. 
Bezmaksas kvotas 125 % apmērā no 
prognozētā ražošanas apjoma piešķir arī 
Komisijas atlasītajām vismaz 12 oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas 
paraugspēkstacijām, kas atbilst 1. punktā 
sīkāk aprakstītajiem kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Tiek radīts stimuls oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas paraugspēkstaciju izveidei.

Grozījums Nr. 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts nesasniedz Lēmuma 
3. pantā un pielikumā noteikto ikgadējo 
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samazināšanas mērķi [saskaņā ar 
pienākumu sadales lēmumu], CITL 
žurnālā ietur kvotas, kuru apjoms vienāds 
ar emisiju samazinājuma iztrūkumu 
attiecīgajā gadā, un šīs kvotas 
attiecīgajām dalībvalstīm nepiešķir. CITL 
žurnālā ieturētās kvotas Komisija var 
pārdot izsolē.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš sodu sistēmu dalībvalstīm, kas neievēro pienākumu sadales lēmumu.

Grozījums Nr. 463
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts nesasniedz Lēmuma 
3. pantā un pielikumā noteikto ikgadējo 
samazināšanas mērķi [saskaņā ar 
pienākumu sadales lēmumu], CITL 
žurnālā ietur kvotas, kuru apjoms vienāds 
ar emisiju samazinājuma iztrūkumu 
attiecīgajā gadā, un šīs kvotas 
attiecīgajām dalībvalstīm nepiešķir. CITL 
žurnālā ieturētās kvotas var izdalīt citām 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams tikai tad, ja netiek ieviesta sodu sistēma saskaņā ar pienākumu 
sadales lēmumu. Tas ievieš sodu sistēmu dalībvalstīm, kas neievēro pienākumu sadales 
lēmumu.
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Grozījums Nr. 464
Marie-Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja dalībvalsts atsakās maksāt sodu 
saskaņā ar Lēmuma 3. pantā paredzēto 
[pienākumu sadales lēmuma] atbilstības 
mehānismu, CITL žurnālā ietur kvotas, 
kuru apjoms vienāds ar emisiju 
samazinājuma iztrūkumu attiecīgajā 
gadā, un šīs kvotas attiecīgajām 
dalībvalstīm nepiešķir, kamēr tās 
nesamaksā noteikto sodu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina to, ka dalībvalstis ievēro sodu sistēmu, kas noteikta saskaņā ar 
pienākumu sadales lēmumu.

Grozījums Nr. 465
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja dalībvalsts atsakās maksāt sodu 
saskaņā ar Lēmuma 3. pantā noteikto 
[pienākumu sadales lēmuma] atbilstības 
mehānismu, CITL žurnālā ietur kvotas, 
kuru apjoms vienāds ar emisiju 
samazinājuma iztrūkumu attiecīgajā 
gadā, un šīs kvotas attiecīgajām 
dalībvalstīm nepiešķir, kamēr tās 
nesamaksā noteikto sodu.
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Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu var piemērot tikai tad, ja dalībvalstīm ir noteikta sodu sistēma pienākumu 
sadales lēmumā paredzētās atbilstības neievērošanas gadījumā. Tas nodrošina šīs sistēmas 
ievērošanu no dalībvalstu puses.

Grozījums Nr. 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, vai ar minētajām iekārtām domātas atsevišķas iekārtas vai iekārtu grupas. Tāpat 
nav skaidrs, kāds korekcijas koeficients ir jāpiemēro un kādā nolūkā. Lai pienācīgi risinātu 
oglekļa emisiju pārvizres riska problēmu, kvotu daudzums, kas aprēķināts, piemērojot 
standartus, ir jāpiešķir pilnā apmērā. To paredz 10.a panta 1. un 7. punkts, tāpēc 10.a panta 
4. un 5. punkts nav būtisks.
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Grozījums Nr. 467
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

4. Kopējais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma ir 
vienāds ar to attiecīgo pārbaudīto emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina izmantot šādu augšupēju sistēmu, lai aprēķinātu, cik bezmaksas kvotas 
piešķirt katrai iekārtai: vispirms nosaka standartu, tad summē iekārtām piešķirtās kvotas un 
visbeidzot veic korekciju, ja tās pārsniedz vispārējo pieļaujamo summu. Lai paātrinātu šo 
procesu un katrai nozarei nodrošinātu lielāku paredzamību, priekšroka jādod lejupējai 
sistēmai. Komisijai vispirms vajadzētu vispārējo pieļaujamo daudzumu sadalīt starp nozarēm, 
pamatojoties uz pārbaudītām emisijām, un tikai tad izstrādāt nozares standartus, lai noteiktu, 
cik daudz kvotu piešķirt katrai attiecīgās nozares iekārtai.

Grozījums Nr. 468
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
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kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto vienotu starpnozaru korekcijas 
koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums var dažām nozarēm ļaut palielināt emisijas un pārnest emisiju 
samazināšanas centienu slogu uz citām nozarēm. Vienots starpnozaru korerkcijas koeficients 
nodrošina to, ka emisiju samazināšanā piedalās visas nozares.

Grozījums Nr. 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Ja ir jāpanāk atbilstība 
daudzumiem, kas noteikti saskaņā ar 1. 
līdz 3. punktu, nemainot kopējo kvotu 
daudzumu, kurš noteikts saskaņā ar 
9. pantu, piemēro korekcijas koeficientu.

Or. en
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Pamatojums

Lai pamatotu standartu izstrādei iztērētos resursus un ņemot vērā to vērienīgo būtību, kvotas 
jāpiešķir atbilstoši kvotu apjomiem, kas aprēķināti, piemērojot šos standartus.  Daudzumus, 
kas pārsniedz šajos punktos minētās nozares maksimālās pieļaujamās summas, sedz, 
izmantojot izsolei paredzētos apjomus, un pārpalikumi jāpārnes uz izsolē pārdodamo apjomu. 
Pirmajā gadījumā pārdošanai izsolē paredzēto kvotu samazinājumu kompensē ar 
pieprasījuma samazinājumu, un tāpēc var sagaidīt, ka tas nepalielinās kvotu cenas. 
Precizējums, ka tiek ievērotas ETS noteiktās maksimālās pieļaujamās vērtības.

Grozījums Nr. 470
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

4. Neskarot 8. punktu, maksimālais kvotu 
apjoms, ko izmanto, aprēķinot piešķiramās 
kvotas iekārtām, kuras darbojas 2013. gadā 
un kurām laikposmā no 2008. līdz 
2012. gadam piešķirta bezmaksas kvota, 
proporcionāli no Kopienas ikgadējā 
kopapjoma nedrīkst būt lielāks par to 
attiecīgo emisiju procentuālo daudzumu, 
ko šīs iekārtas emitējušas laikposmā no 
2005. līdz 2007. gadam. Vajadzības 
gadījumā izmanto korekcijas koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Oglekļa emisiju pārvirzes risks rodas tad, ja ražotājiem ES un ārpus tās nepiemēro vienādus 
oglekļa emisiju ierobežojumus. Ja nav noslēgts atbilstīgs starptautisks nolīgums, 
energoietilpīgām nozarēm, kas ir pakļautas oglekļa emisiju pārvirzes riskam, būtu jāsaņem 
nepieciešamais bezmaksas kvotu daudzums, lai novērstu jebkādu emisiju pārvietošanu uz 
valstīm, kuras vietējai ražošanai nepiemēro salīdzināmus emisiju ierobežojumus.
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Grozījums Nr. 471
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksimālais kvotu apjoms, ko izmanto, 
aprēķinot piešķiramās kvotas iekārtām, 
kuras darbojas 2013. gadā un kurām 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
piešķirta bezmaksas kvota, proporcionāli 
no Kopienas ikgadējā kopapjoma nedrīkst 
būt lielāks par to attiecīgo emisiju 
procentuālo daudzumu, ko šīs iekārtas 
emitējušas laikposmā no 2005. līdz 
2007. gadam. Vajadzības gadījumā 
izmanto korekcijas koeficientu.

Neskarot 8. punktu, maksimālais kvotu 
apjoms, ko izmanto, aprēķinot piešķiramās 
kvotas iekārtām, kuras darbojas 2013. gadā 
un kurām laikposmā no 2008. līdz 
2012. gadam piešķirta bezmaksas kvota, 
proporcionāli no Kopienas ikgadējā 
kopapjoma nedrīkst būt lielāks par to 
attiecīgo emisiju procentuālo daudzumu, 
ko šīs iekārtas emitējušas laikposmā no 
2005. līdz 2007. gadam. Vajadzības 
gadījumā izmanto korekcijas koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Skat. grozījumu 10.a panta 8. punktam.
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