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Grozījums Nr. 675
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šādu daļu pievieno 11.b panta 
1. punktam:

svītrots

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

Or. pl

Pamatojums

Šis priekšlikums ir pretrunā dalībvalstu suverenitātes principam ekonomikas politikas un 
ārpolitikas jomās.

Grozījums Nr. 676
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) 12. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:
“1.a Komisija publicē rīcības analīzi, kurā 
iekļauti likumdošanas priekšlikumi, kas 
attiecas uz iekšējās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
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manipulācijām emisijas kvotu tirgū. 
Analīzē arī apsver, vai kvotas ir 
uzskatāmas par finanšu instrumentiem 
atbilstīgi Direktīvai 2003/6/EK par 
iekšējās informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu un tirgus manipulācijām 
(tirgus ļaunprātīgu izmantošanu).”

Or. en

Pamatojums

Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumos un tirgus manipulācijas (tirgus 
ļaunprātīga izmantošana) ir svarīgi jautājumi, kas jāizpēta. Pirms tiek ieviests jauns, 
apgrūtinošs noteikums, veiktais darbs jāanalizē saskaņā ar direktīvu par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) un direktīvu, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem ES (MiFID).

Grozījums Nr. 677
Caroline Lucas, Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pantu papildina ar šādu 2.a punktu:
“2.a Ja līdz 2012. gada 1. janvārim nav 
pieņemti Kopienas pasākumi, ar kuriem 
veicina slāpekļa oksīdu izplūdes 
samazināšanu no gaisa kuģiem, kas veic 
kādu no I pielikumā uzskaitītajām 
aviācijas darbībām, un ar kuriem novērš 
nesaprātīgus kompromisus CO2 un NOx 
emisijas samazināšanā un nodrošina 
līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni, tad 
oglekļa dioksīda daudzums, kuru gaisa 
kuģa operators var emitēt, pamatojoties 
nevis uz aviācijas nozares kvotu, bet cita 
veida emisijas kvotu vai SES vai ESV 
atļaujām, ir jādala ar ietekmes koeficientu 
2. Nepieciešamības gadījumā Komisija, 
pamatojoties uz zinātniskiem 



AM\735217LV.doc 5/106 PE409.679v01-00

LV

pierādījumiem un rīkojoties saskaņā ar 
[23. panta 3 punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru, maina ietekmes 
koeficienta vērtību.”

Or. en

Pamatojums

Ja sistēmas darbības sākumā nebūs efektīvu pasākumu NOx emisijas samazināšanai, ikviena 
emisijas kvota, ko izmantos aviācijas nozarē, negatīvi ietekmēs klimatu kopumā atšķirībā no 
kvotām, ko saskaņā ar sistēmu izmanto citās nozarēs.

Grozījums Nr. 678
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija pieņem regulu par monitoringa 
un ziņošanas kārtību attiecībā uz emisijām 
un (attiecīgā gadījumā) datiem par 
darbībām, kuras uzskaitītas I pielikumā; šīs 
regulas pamatā ir IV pielikumā izklāstītie 
monitoringa un ziņošanas principi.

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.

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

2. Regulā var ņemt vērā visprecīzākos un 
jaunākos pieejamos zinātniskos datus par 
klimata pārmaiņu iemesliem un rašanos.



PE409.679v01-00 6/106 AM\735217LV.doc

LV

šīs informācijas neatkarīgu pārbaudi.
Šajās prasībās var paredzēt, ka jāziņo, 
kāds emisiju līmenis rodas, ražojot 
elektroenerģiju (uz ko attiecas Kopienas 
sistēma), kura vajadzīga šādu ražojumu 
ražošanai.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi iekārtas 
operatori saskaņā ar regulu pēc attiecīgā 
gada beigām ziņo kompetentajai iestādei 
par emisijām no iekārtas visa kalendārā 
gada laikā."

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi iekārtas 
operatori saskaņā ar regulu pēc attiecīgā 
gada beigām ziņo kompetentajai iestādei 
par emisijām no iekārtas visa kalendārā 
gada laikā.”

Or. pl

Pamatojums

Pašreizējā redakcijā 14. pantā ir noteiktas prasības par izsmeļoša un detalizēta ziņojuma 
sniegšanu, tomēr šai prasībai nav pietiekama un objektīva pamatojuma.

Ir jādara zināmi ne tikai zinātnieku atklājumi, uz kuriem pamatojas hipotēze par 
siltumnīcefekta gāzi, bet arī iespējami izsmeļošākie zinātniskie pašreizējo pārmaiņu 
izskaidrojumi, ņemot vērā citas vispāratzītas hipotēzes.

Grozījums Nr. 679
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Regulā ņem vērā visprecīzākos un 
jaunākos pieejamos zinātniskos datus, jo 
īpaši no IPCC; saistībā ar 10.a panta 
izpildi tajā arīdzan konkretizē prasības 
operatoriem ziņot par emisijām, kas 
saistītas ar ražošanu energoietilpīgās 
nozarēs, kuras var skart starptautiskā 
konkurence, un prasības par šīs 
informācijas neatkarīgu pārbaudi.

Or. en
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Grozījums Nr. 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 12. punkts
Direktīva 2003/87/EK
14. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regula par emisijas monitoringu un 
ziņošanu jāpieņem līdz 2011. gada 
31. decembrim.

Or. es

Grozījums Nr. 681
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 12. punkts
Direktīva 2003/87/EK
14. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulā var ietvert prasības par 
automatizētu sistēmu un datu apmaiņas 
formātu izmantošanu, lai saskaņotu 
savstarpējo saziņu par monitoringa plānu, 
gada ziņojumu par emisiju un pārbaudes 
pasākumus, kuros ir iesaistīts operators, 
pārbaudes veicējs un kompetentās 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

IT sistēmu izmantošana uzlabos monitoringa pārraudzību un ziņošanu par emisiju, uz ko 
attiecas ES ETS. Tas ir ļoti svarīgi ES ETS turpmākajā paplašināšanā vai saistīšanā ar citām 
nozarēm un ET sistēmām.
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Grozījums Nr. 682
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 13. punkts
Direktīva 2003/87/EK
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvas 15. pantu groza šādi. svītrots
(a) Šādi aizstāj nosaukumu: „Pārbaude 
un apstiprināšana”.
(b) pievieno šādas daļas: „Komisija 
pieņem regulu par emisiju ziņojumu 
pārbaudi un pārbaudītāju apstiprināšanu; 
šajā regulā paredz nosacījumus 
apstiprināšanai, savstarpējai atzīšanai un 
pārbaudītāju apstiprinājuma atsaukšanai, 
un nosacījumus pārraudzībai un 
vajadzības gadījumā arī vienādranga 
izvērtēšanai.
Minēto pasākumu, kas ir paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 23. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums ir izdarīts saistībā ar administratīvā un uzraudzības sloga būtisku 
palielināšanos.

Grozījums Nr. 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 13. punkts - b apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
15. pants – 1. daļa (jauna)



AM\735217LV.doc 9/106 PE409.679v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija pieņem regulu par emisiju 
ziņojumu pārbaudi un pārbaudītāju 
apstiprināšanu; šajā regulā paredz 
nosacījumus apstiprināšanai, savstarpējai 
atzīšanai un pārbaudītāju apstiprinājuma 
atsaukšanai, un nosacījumus pārraudzībai 
un vajadzības gadījumā arī vienādranga 
izvērtēšanai. Šī regula jāpieņem līdz 
2011. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 684
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 14. punkts
Direktīva 2003/87/EK
16. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) 16. panta 4. punktu aizstāj ar šādu. svītrots
"4. Sodu par emisiju apjomu 
pārsniegšanu saistībā ar kvotām, kas 
piešķirtas no 2013. gada 1. janvāra, 
palielina atbilstīgi Eiropas patēriņa cenu 
indeksam.”

Or. pl

Pamatojums

Nav attaisnojama stingrāku sodu piemērošana par nespēju izpildīt nereālus mērķus, kuri ir 
noteikti, savstarpēji neapspriežoties.
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Grozījums Nr. 685
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 14. punkts
Direktīva 2003/87/EK
16. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sodu par emisiju apjomu pārsniegšanu 
saistībā ar kvotām, kas piešķirtas no 
2013. gada 1. janvāra, palielina atbilstīgi 
Eiropas patēriņa cenu indeksam.

4. Sodu par emisiju apjomu pārsniegšanu 
saistībā ar kvotām, kas piešķirtas no 
2013. gada 1. janvāra, palielina atbilstīgi 
Eiropas patēriņa cenu indeksam. Soda 
nomaksāšana par emisijas apjoma 
pārsniegšanu neatbrīvo operatoru no 
pienākuma, nododot kvotas par nākamo 
kalendāro gadu, nodot tādu kvotu 
daudzumu, kas nosegtu pārsniegto 
emisijas apjomu.

Or. en

Pamatojums

Lai neradītu situāciju, kad uzņēmumi maksā soda naudu tikai tāpēc, lai varētu turpināt 
izmantot visu emisijas apjomu, ir jāprecizē, ka šiem uzņēmumiem joprojām ir pienākums 
nodot attiecīgu kvotu daudzumu.

Grozījums Nr. 686
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 15. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvotas, kas piešķirtas no 2013. gada 
1. janvāra, reģistrē Kopienas reģistrā.

1. Kvotas, kas piešķirtas no 2013. gada 
1. janvāra, reģistrē Kopienas reģistrā.

Dalībvalstīm ir piekļuve Kopienas 
reģistram, lai tās saskaņā ar regulu par 
standartizētu un drošu reģistru sistēmu 
varētu īstenot darbības, kas saistītas ar 
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dalībvalstī atvērtajiem kontiem un kvotu 
piešķiršanu, nodošanu un atcelšanu.
Kopienas reģistrs neierobežo dalībvalstis 
pildīt pienākumus un veikt darbības, kas 
atļautas saskaņā ar ANO Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām vai 
Kioto protokolu.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 17. punkts
Direktīva 2003/87/EK
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I pielikumu, ņemot 
vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus un šīs 
direktīvas piemērošanā gūto pieredzi. Šis 
direktīvas IV un V pielikumu var grozīt, lai 
pilnveidotu emisiju monitoringu un 
pārbaudi, kā arī kārtību, kādā par tām ziņo.

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I un IIa pielikumu, 
ņemot vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus 
un šīs direktīvas piemērošanā gūto 
pieredzi. I un IIa pielikumu var grozīt 
tikai Līguma 251. pantā noteiktajā 
kārtībā. Šis direktīvas IV un V pielikumu 
var grozīt, lai pilnveidotu emisiju 
monitoringu un pārbaudi, kā arī kārtību, 
kādā par tām ziņo.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas I pielikums un IIa pielikums ir tās būtiskās daļas, tāpēc jebkādas izmaiņas 
pielikumos var izdarīt vienīgi, piemērojot koplēmuma procedūru.
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Grozījums Nr. 688
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 17. punkts
Direktīva 2003/87/EK
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I pielikumu, ņemot 
vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus un šīs 
direktīvas piemērošanā gūto pieredzi. Šis 
direktīvas IV un V pielikumu var grozīt, lai 
pilnveidotu emisiju monitoringu un 
pārbaudi, kā arī kārtību, kādā par tām ziņo.

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I un IIa pielikumu, 
ņemot vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus 
un šīs direktīvas piemērošanā gūto 
pieredzi. Direktīvas I un IIa pielikumu var 
grozīt tikai Līguma 251. pantā noteiktajā 
kārtībā. Šis direktīvas IV un V pielikumu 
var grozīt, lai pilnveidotu emisiju 
monitoringu un pārbaudi, kā arī kārtību, 
kādā par tām ziņo.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas I pielikums un IIa pielikums ir tās būtiskās daļas, tāpēc jebkādas izmaiņas 
pielikumos var izdarīt vienīgi, piemērojot koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 689
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 17. punkts
Direktīva 2003/87/EK
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I pielikumu, ņemot 
vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus un šīs 
direktīvas piemērošanā gūto pieredzi. Šis 
direktīvas IV un V pielikumu var grozīt, lai 
pilnveidotu emisiju monitoringu un 
pārbaudi, kā arī kārtību, kādā par tām ziņo.

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I un IIa pielikumu, 
ņemot vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus 
un šīs direktīvas piemērošanā gūto 
pieredzi. Šis direktīvas IV un V pielikumu 
var grozīt, lai pilnveidotu emisiju 
monitoringu un pārbaudi, kā arī kārtību, 
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kādā par tām ziņo.

Or. en

Pamatojums

Ja gāzu uzskaitījumu, kas pašlaik ietverts II pielikumā, papildinās ar citām siltumnīcefekta 
gāzēm, tirgū tiks izraisīti traucējumi un būs apdraudēta plānošanas drošība. Jauna veida 
gāzu ietveršana ES ETS var izraisīt pēkšņas izmaiņas kvotu piedāvājumā vai pieprasījumā, un 
tādēļ var rasties nevēlamas un negaidītas cenu svārstības.

Grozījums Nr. 690
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 17. punkts
Direktīva 2003/87/EK
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I pielikumu, ņemot 
vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus un šīs 
direktīvas piemērošanā gūto pieredzi. Šis 
direktīvas IV un V pielikumu var grozīt, lai 
pilnveidotu emisiju monitoringu un 
pārbaudi, kā arī kārtību, kādā par tām ziņo.

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I un IIa pielikumu, 
ņemot vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus 
un šīs direktīvas piemērošanā gūto 
pieredzi. Šis direktīvas IV un V pielikumu 
var grozīt, lai pilnveidotu emisiju 
monitoringu un pārbaudi, kā arī kārtību, 
kādā par tām ziņo.

Or. en

Pamatojums

Lai izdarītu grozījumus IIa pielikumā, ir vajadzīgs politisks lēmums, tāpēc ir jāpiemēro nevis 
komitoloģijas procedūra, bet koplēmuma procedūra.



PE409.679v01-00 14/106 AM\735217LV.doc

LV

Grozījums Nr. 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 17. punkts
Direktīva 2003/87/EK
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I pielikumu, ņemot 
vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus un šīs 
direktīvas piemērošanā gūto pieredzi. Šis 
direktīvas IV un V pielikumu var grozīt, lai 
pilnveidotu emisiju monitoringu un 
pārbaudi, kā arī kārtību, kādā par tām ziņo.

Komisija var grozīt šīs direktīvas 
pielikumus, izņemot I un IIa pielikumu, 
ņemot vērā 21. pantā paredzētos ziņojumus 
un šīs direktīvas piemērošanā gūto 
pieredzi. Šis direktīvas IV un V pielikumu 
var grozīt, lai pilnveidotu emisiju 
monitoringu un pārbaudi, kā arī kārtību, 
kādā par tām ziņo.

Or. en

Pamatojums

Mēs neuzskatām, ka IIa pielikumā grozījumi (ar kuriem nosaka tās kvotu procentuālās daļas 
palielinājumu, ko izsola dalībvalsts, nolūkā stiprināt Kopienas solidaritāti un izaugsmi) 
jāizdara, piemērojot komitoloģijas procedūru. Šis ir jautājums, attiecībā uz kuru ir jāpieņem 
politisks lēmums, un grozījumus var izdarīt, piemērojot koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 692
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
24. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) Direktīvas 24. panta 1. punkta 
pirmo apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“1. No 2008. gada dalībvalstis var 
saskaņā ar šo direktīvu piemērot 
emisijas kvotu tirdzniecību darbībām, 
kas veiktas iekārtā vai citur, un 
siltumnīcefekta gāzēm, kuras nav 
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uzskaitītas I pielikumā, ja Komisija 
saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto 
procedūru ir apstiprinājusi šādu 
darbību un siltumnīcefekta gāzu 
iekļaušanu, ņemot vērā visus būtiskos 
kritērijus, it īpaši ietekmi uz iekšējo 
tirgu, potenciālos konkurences 
izkropļojumus, sistēmas vides integritāti 
un plānotās monitoringa un ziņošanas 
sistēmas uzticamību.”

Or. en

Pamatojums

Ir jāizdara tehnisks grozījums Direktīvas 2003/87/EK punktā, kurā, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, grozījumi netika izdarīti. Tas nodrošina elastību attiecībā uz 
līdzdalības iespējām (piemēram, dzīvojamo ēku apkures iekārtu līdzdalības iespējas), kuras 
varētu īstenot nākotnē.

Grozījums Nr. 693
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 18.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
24. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18.a) Direktīvas 24. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
“4. Ja šādi pasākumi tiek ieviesti, 
atkārtotajās pārbaudēs, ko veic saskaņā 
ar 30. pantu, visas Kopienas mērogā 
saskaņotā veidā jānolemj, vai šī direktīva 
būtu jāgroza un tajā jāiekļauj šo 
darbību dēļ radusies emisija.”

Or. en

Pamatojums

Ir jāizdara tehnisks grozījums Direktīvas 2003/87/EK pantā, kurā, pamatojoties uz Komisijas 
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priekšlikumu, grozījumi netika izdarīti. Grozījumā ir precizēts, ka III posma laikā pēc 
līdzdalības iespējas izmantošanas ir jāņem vērā ne tikai I pielikuma, bet arī visas direktīvas 
pārskatīšana.

Grozījums Nr. 694
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iekļauj šādu 24a. pantu. svītrots

„24.a pants
Saskaņoti noteikumi emisiju 
samazināšanas projektiem
1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar 
dalībvalstu pārvaldītiem projektiem, kas 
samazina tādu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas, kas nav ietvertas 
Kopienas sistēmā.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, 
un tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu 
emisiju samazināšanas pasākumu 
īstenošanai, kas nav ietvertas Kopienas 
sistēmā. Šādus noteikumus pieņem tikai 
tādā gadījumā, ja nav iespējama citu gāzu 
un darbību iekļaušana saskaņā ar 
24. pantu, un nākamajā Kopienas 
sistēmas pārskatīšanas reizē ir jāapsver 
iespēja pieņemt vienotus noteikumus visā 
Kopienā attiecībā uz šīm emisijām.
2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
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pasākumus, kas paredz sīkākus 
noteikumus par kvotu piešķiršanu 
1. punktā minētajiem Kopienas līmeņa 
projektiem.
Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ dalībvalstīs jāievieš kompensācijas papildmehānismi. Iespējas izvēlēties 
pasākumus un rīkoties atbilstīgi KĪ projektam nodrošina dalībvalstīm pietiekamu elastību. 
Gan ETS neietvertajās nozarēs, gan nozarēs, kuras ietilpst ETS, ir iespējams emisiju 
samazinājuma dubultas uzskaites risks.

Grozījums Nr. 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iekļauj šādu 24a. pantu. svītrots
„24.a pants

Saskaņoti noteikumi emisiju 
samazināšanas projektiem

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar 
dalībvalstu pārvaldītiem projektiem, kas 
samazina tādu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas, kas nav ietvertas 
Kopienas sistēmā.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
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elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, 
un tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu 
emisiju samazināšanas pasākumu 
īstenošanai, kas nav ietvertas Kopienas 
sistēmā. Šādus noteikumus pieņem tikai 
tādā gadījumā, ja nav iespējama citu gāzu 
un darbību iekļaušana saskaņā ar 
24. pantu, un nākamajā Kopienas 
sistēmas pārskatīšanas reizē ir jāapsver 
iespēja pieņemt vienotus noteikumus visā 
Kopienā attiecībā uz šīm emisijām.
2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, kas paredz sīkākus 
noteikumus par kvotu piešķiršanu 
1. punktā minētajiem Kopienas līmeņa 
projektiem.
Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā ierosināti dalībvalstu kompensācijas projekti, lai Eiropā samazinātu emisiju tajās 
nozarēs, kas nav ietvertas ES ETS. Ja šos projektus atļautu, tie radītu papildu kvotas ES ETS 
nozarēs, kas tām ļautu palielināt emisijas, līdz ar to palielinot maksimālo apjomu.

Grozījums Nr. 696
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iekļauj šādu 24a. pantu. svītrots
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„24.a pants
Saskaņoti noteikumi emisiju 
samazināšanas projektiem

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar 
dalībvalstu pārvaldītiem projektiem, kas 
samazina tādu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas, kas nav ietvertas 
Kopienas sistēmā.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, 
un tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu 
emisiju samazināšanas pasākumu 
īstenošanai, kas nav ietvertas Kopienas 
sistēmā. Šādus noteikumus pieņem tikai 
tādā gadījumā, ja nav iespējama citu gāzu 
un darbību iekļaušana saskaņā ar 
24. pantu, un nākamajā Kopienas 
sistēmas pārskatīšanas reizē ir jāapsver 
iespēja pieņemt vienotus noteikumus visā 
Kopienā attiecībā uz šīm emisijām.
2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, kas paredz sīkākus 
noteikumus par kvotu piešķiršanu 
1. punktā minētajiem Kopienas līmeņa 
projektiem.
Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu kompensācijas sistēmas neveicinās ES emisijas neto samazinājumu, jo, tās 
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izmantojot, samazinājumus, kas radušies ārpus ETS, ietvers ETS. Tādējādi ETS emisijas 
apjoms palielināsies. Nenosakot dalībvalstu kompensāciju ierobežojumus, nevar paredzēt, 
kāds būs ETS emisijas apjoma palielinājums, tādējādi ierobežojot kompensāciju sistēmas 
integritāti vidē.

Grozījums Nr. 697
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iekļauj šādu 24a. pantu. svītrots
„24.a pants

Saskaņoti noteikumi emisiju 
samazināšanas projektiem

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar 
dalībvalstu pārvaldītiem projektiem, kas 
samazina tādu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas, kas nav ietvertas 
Kopienas sistēmā.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, 
un tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu 
emisiju samazināšanas pasākumu 
īstenošanai, kas nav ietvertas Kopienas 
sistēmā. Šādus noteikumus pieņem tikai 
tādā gadījumā, ja nav iespējama citu gāzu 
un darbību iekļaušana saskaņā ar 
24. pantu, un nākamajā Kopienas 
sistēmas pārskatīšanas reizē ir jāapsver 
iespēja pieņemt vienotus noteikumus visā 
Kopienā attiecībā uz šīm emisijām.
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2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, kas paredz sīkākus 
noteikumus par kvotu piešķiršanu 
1. punktā minētajiem Kopienas līmeņa 
projektiem.
Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu kompensācijas sistēmas neveicinās ES emisijas neto samazinājumu, jo, tās 
izmantojot, samazinājumus, kas radušies ārpus ETS, ietvers ETS. Tādējādi ETS emisijas 
apjoms palielināsies. Nenosakot dalībvalstu kompensāciju ierobežojumus, nevar paredzēt, 
kāds būs ETS emisijas apjoma palielinājums, tādējādi ierobežojot kompensāciju sistēmas 
integritāti vidē.

Grozījums Nr. 698
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iekļauj šādu 24a. pantu. svītrots
„24.a pants

Saskaņoti noteikumi emisiju 
samazināšanas projektiem

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija var 
pieņemt īstenošanas pasākumus attiecībā 
uz kvotu piešķiršanu saistībā ar 
dalībvalstu pārvaldītiem projektiem, kas 
samazina tādu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas, kas nav ietvertas 
Kopienas sistēmā.
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Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, 
un tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu 
emisiju samazināšanas pasākumu 
īstenošanai, kas nav ietvertas Kopienas 
sistēmā. Šādus noteikumus pieņem tikai 
tādā gadījumā, ja nav iespējama citu gāzu 
un darbību iekļaušana saskaņā ar 
24. pantu, un nākamajā Kopienas 
sistēmas pārskatīšanas reizē ir jāapsver 
iespēja pieņemt vienotus noteikumus visā 
Kopienā attiecībā uz šīm emisijām.
2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, kas paredz sīkākus 
noteikumus par kvotu piešķiršanu 
1. punktā minētajiem Kopienas līmeņa 
projektiem.
Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, vai priekšlikums, ar kuru atļauj nozaru vai pasākumu (kredītu) izvēli saistībā ar 
ETS, nevājinās samazinājuma saistības, ko saskaņā ar lēmumu par pienākumu sadali 
uzņēmušās nozares, uz kurām neattiecas ES ETS.

Grozījums Nr. 699
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 19. punkts
Direktīva 2003/87/EK
24.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu un 
darbību iekļaušanai Komisija līdz 
2011. gada 30. jūnijam pieņem 
īstenošanas pasākumus attiecībā uz kvotu 
piešķiršanu saistībā ar dalībvalstu vai 
Komisijas pārvaldītiem projektiem, kuri 
paredzēti tādu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai, kas nav ietvertas 
Kopienas sistēmā, vai oglekļa dioksīda 
piesaistei.

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. 

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Šādus 
noteikumus pieņem tikai tādā gadījumā, ja 
nav iespējama citu gāzu un darbību 
iekļaušana saskaņā ar 24. pantu, un 
nākamajā Kopienas sistēmas pārskatīšanas 
reizē ir jāapsver iespēja pieņemt vienotus 
noteikumus visā Kopienā attiecībā uz šīm 
emisijām.

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Šādus 
noteikumus nepieņem, ja ir iespējama citu 
gāzu un darbību tūlītēja iekļaušana saskaņā 
ar 24. pantu, un nākamajā Kopienas 
sistēmas pārskatīšanas reizē ir jāapsver 
iespēja pieņemt vienotus noteikumus visā 
Kopienā attiecībā uz šīm emisijām.

2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, kas paredz sīkākus 
noteikumus par kvotu piešķiršanu 
1. punktā minētajiem Kopienas līmeņa 
projektiem. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Piešķirot kvotas projektiem, ar kuriem ir paredzēts samazināt emisijas apjomu trešās valstīs, 
(a) tiktu papildināti TAM un KĪ vai tādu projektu mehānismi, kurus izstrādās saskaņā ar 
turpmākiem starptautiskiem nolīgumiem saistībā ar klimatu, vai arī šo projektu mehānismi 
tiktu aizstāti gadījumā, ja starptautisku nolīgumu nenoslēgs vai tā noslēgšana kavēsies; (b) 
Komisija tiktu nodrošināta ar diplomātisku līdzekli, lai sāktu sarunas par divpusējiem 
nolīgumiem; (c) tiktu sperts pirmais solis, lai nodrošinātu sasaisti ar citām emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmām, savstarpēji atzīstot kopīga projekta mehānismu.

Grozījums Nr. 700
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdztekus 24. pantā minētajai citu gāzu 
un darbību iekļaušanai Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus attiecībā uz kvotu 
piešķiršanu saistībā ar dalībvalstu vai 
uzņēmumu pārvaldītiem projektiem, kuros 
var iesaistīt uzņēmumus un ar kuriem
samazina tādu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, kas nav ietvertas 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.

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Šādus 
noteikumus pieņem tikai tādā gadījumā, ja 
nav iespējama citu gāzu un darbību 
iekļaušana saskaņā ar 24. pantu, un 
nākamajā Kopienas sistēmas pārskatīšanas 
reizē ir jāapsver iespēja pieņemt vienotus 
noteikumus visā Kopienā attiecībā uz šīm 

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Šādus 
noteikumus pieņem tikai tādā gadījumā, ja 
nav iespējama citu gāzu un darbību 
iekļaušana saskaņā ar 24. pantu, un 
nākamajā Kopienas sistēmas pārskatīšanas 
reizē ir jāapsver iespēja pieņemt vienotus 
noteikumus visā Kopienā attiecībā uz šīm 
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emisijām. emisijām.
2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, kas paredz sīkākus noteikumus 
par kvotu piešķiršanu 1. punktā minētajiem 
Kopienas līmeņa projektiem. 

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, kas paredz sīkākus noteikumus 
par kvotu piešķiršanu 1. punktā minētajiem 
Kopienas līmeņa projektiem. 

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.

Or. en

Pamatojums

Uzskatām, ka aizstājot “var pieņemt” ar “pieņem”, ir nodrošināta juridiskā un ekonomiskā 
noteiktība, novēršot iespējamās neprecizitātes tulkojumā.

Ir jāuzsver, ka minētajos projektos iesaistītie uzņēmumi saņems kvotas apmaiņā pret 
ietaupījumiem, ko tie ir palīdzējuši panākt.

Ja šīs direktīvas darbības joma neattiecas uz atkritumu sadedzināšanas iekārtām un 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, projektiem, ar kuriem šajās nozarēs samazina 
emisiju, ir jābūt tādiem, kurus apstiprina un par kuriem piešķir kvotas. 

Grozījums Nr. 701
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Šādus 
noteikumus pieņem tikai tādā gadījumā, 
ja nav iespējama citu gāzu un darbību 
iekļaušana saskaņā ar 24. pantu, un 
nākamajā Kopienas sistēmas pārskatīšanas 
reizē ir jāapsver iespēja pieņemt vienotus 
noteikumus visā Kopienā attiecībā uz šīm 
emisijām.

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Nākamajā
Kopienas sistēmas pārskatīšanas reizē ir 
jāapsver iespēja pieņemt vienotus 
noteikumus visā Kopienā attiecībā uz šīm 
emisijām.

Or. en

Pamatojums

ES Emisijas kvotu tirdzniecības direktīvas un pienākumu sadales lēmuma elementi ir 
savstarpēji saistīti, un šī saikne jāņem vērā, lai ES kopumā rentabli sasniegtu emisijas 
samazināšanas mērķus. Tādēļ ir nepieciešams saistīt ES ETS iekļautās nozares un nozares, 
kas nav iekļautas ES ETS, un ir jāatceļ nosacījumu izvirzīšana, piemērojot 24.a pantu 
24. pantam.

Grozījums Nr. 702
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Šādus 
noteikumus pieņem tikai tādā gadījumā, 
ja nav iespējama citu gāzu un darbību 
iekļaušana saskaņā ar 24. pantu, un 
nākamajā Kopienas sistēmas pārskatīšanas 
reizē ir jāapsver iespēja pieņemt vienotus 
noteikumus visā Kopienā attiecībā uz šīm 
emisijām.

Šādu pasākumu dēļ nedrīkst veidoties 
emisiju samazinājumu dubulta uzskaite, un 
tie nedrīkst radīt šķēršļus citu tādu emisiju 
samazināšanas pasākumu īstenošanai, kas 
nav ietvertas Kopienas sistēmā. Nākamajā
Kopienas sistēmas pārskatīšanas reizē ir 
jāapsver iespēja pieņemt vienotus 
noteikumus visā Kopienā attiecībā uz šīm 
emisijām.

Or. en

Pamatojums

ES Emisijas kvotu tirdzniecības direktīvas un pienākumu sadales lēmuma elementi ir 
savstarpēji saistīti, un šī saikne jāņem vērā, lai ES kopumā rentabli sasniegtu emisijas 
samazināšanas mērķus. Tādēļ ir nepieciešams saistīt ES ETS iekļautās nozares un nozares, 
kas nav iekļautas ES ETS, un ir jāatceļ nosacījumu izvirzīšana, piemērojot 24.a pantu 
24. pantam.

Grozījums Nr. 703
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 19. punkts
Direktīva 2003/87/EK
24.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko 
uztver un uzglabā, uzskata par tādu, kas 
nav emitēta. Uz šādu emisiju nav 
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attiecināms noteikums par kvotu 
nodošanu.

Or. en

Pamatojums

Šādas gāzes tiek emitētas, tomēr tās nenonāk saskarē ar gaisu. Tādēļ tās nav uzskatāmas par 
emisiju.

Grozījums Nr. 704
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 19.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
24.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Iekļauj šādu 24.b pantu:
“24.b pants
Elastīgums

Iekārtas, kas Kopienas sistēmā iekļautas 
laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam, 
var izmantot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Lēmuma 2008/XX/EK 3. panta 1. un 
2. punktu Direktīvā 2003/87/EK paredzēto 
saistību izpildei.

Or. en

Pamatojums

ES Emisijas kvotu tirdzniecības direktīvas un pienākumu sadales lēmuma elementi ir 
savstarpēji saistīti, un šī saikne jāņem vērā, lai ES kopumā rentabli sasniegtu emisijas 
samazināšanas mērķus. Tāpēc ir nepieciešams ieviest elastīguma principu starp ES ETS un 
sistēmu, uz kuru ETS neattiecas. 
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Grozījums Nr. 705
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 19.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
24.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Iekļauj šādu 24.b pantu:
“24.b pants
Elastīgums

Iekārtas, kas Kopienas sistēmā iekļautas 
laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam, 
var izmantot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Lēmuma 2008/XX/EK 3. panta 1. un 
2. punktu Direktīvā 2003/87/EK paredzēto 
saistību izpildei.”

Or. en

Pamatojums

ES Emisijas kvotu tirdzniecības direktīvas un pienākumu sadales lēmuma elementi ir 
savstarpēji saistīti, un šī saikne jāņem vērā, lai ES kopumā rentabli sasniegtu emisijas 
samazināšanas mērķus. Tāpēc ir nepieciešams ieviest elastīguma principu starp ES ETS un 
sistēmu, uz kuru ETS neattiecas.

Lai radītu patiesus stimulus projektu izstrādei trešās valstīs, nav jāpiemēro nekādi iegūto 
kredītu izmantošanas ierobežojumi.

Grozījums Nr. 706
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 20. punkts
Direktīva 2003/87/EK
25. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Var noslēgt nolīgumus, kuros paredzēta 
kvotu savstarpēja atzīšana starp Kopienas 

1.a Var noslēgt nolīgumus, kuros paredzēta 
kvotu savstarpēja atzīšana starp Kopienas 
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sistēmu un obligātajām siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju tirdzniecības 
sistēmām, kuru absolūtās emisiju 
maksimumvērtības ir noteiktas jebkurā citā 
valstī, pavalstī vai reģionālā struktūrā.

sistēmu un salīdzināmām obligātajām 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
tirdzniecības sistēmām, kuru absolūtās 
emisiju maksimumvērtības ir noteiktas 
jebkurā citā valstī, pavalstī vai reģionālā 
struktūrā.

Or. en

Pamatojums

Nolīgumi ar citām siltumnīcefekta gāzu emisijas tirdzniecības sistēmām jānoslēdz tikai tad, ja 
šīs sistēmas nodrošina līdzvērtīgu uzticamības līmeni emisijas datu pārbaudes ziņā un ja uz 
tām attiecas līdzīga izsolīšanas kārtība.

Grozījums Nr. 707
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 20. punkts
Direktīva 2003/87/EK
25. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Var noslēgt nolīgumus, kuros paredzēta 
kvotu savstarpēja atzīšana starp Kopienas 
sistēmu un obligātajām siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju tirdzniecības 
sistēmām, kuru absolūtās emisiju 
maksimumvērtības ir noteiktas jebkurā citā 
valstī, pavalstī vai reģionālā struktūrā.

1.a Var noslēgt nolīgumus, kuros paredzēta 
kvotu savstarpēja atzīšana starp Kopienas 
sistēmu un salīdzināmām obligātajām 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
tirdzniecības sistēmām, kuru absolūtās 
emisiju maksimumvērtības ir noteiktas 
jebkurā citā valstī, pavalstī vai reģionālā 
struktūrā.

Or. en

Pamatojums

Nolīgumi ar citām siltumnīcefekta gāzu emisijas tirdzniecības sistēmām jānoslēdz tikai tad, ja 
šīs sistēmas nodrošina līdzvērtīgu uzticamības līmeni emisijas datu pārbaudes ziņā un ja uz 
tām attiecas līdzīga izsolīšanas kārtība.
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Grozījums Nr. 708
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To mazo sadedzināšanas iekārtu 
izslēgšana no Kopienas sistēmas, uz 
kurām attiecināti līdzvērtīgi pasākumi

Mazu emisiju iekārtu izslēgšana no 
Kopienas sistēmas

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, kuru nominālā siltumspēja 
ir mazāka par 25 MW un par kurām
kompetentajām iestādēm paziņots, ka to 
emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 25 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta.

a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi 
pasākumi ir ieviesti;
b) jāapliecina, ka ir izstrādāta
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai 
kādā kalendārajā gadā kāda no iekārtām 
ir emitējusi 10 000 tonnas vai vairāk 
oglekļa dioksīda ekvivalenta (izņemot 
emisijas no biomasas);
c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000 
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;
d) jāpublicē a), b) un c) apakšpunktā 
minētā informācija, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus 
apsvērumus.
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2. Ja pēc tam, kad ir pagājis trīs mēnešu 
periods, skaitot no dienas, kad publiskots 
paziņojums ieinteresētajām personām 
iesniegt savus apsvērumus, sešu mēnešu 
laikā Komisijai nerodas iebildumi, 
paziņojumu uzskata par apstiprinātu.
Pēc tam, kad kvotas par laika periodu, kurā 
iekārta ir iekļauta emisiju tirdzniecības 
sistēmā, ir nodotas, iekārtu no sistēmas 
izslēdz un dalībvalsts tai vairs nepiešķir 
bezmaksas kvotas saskaņā ar 10.a pantu.

Pēc tam, kad kvotas par laika periodu, kurā 
iekārta ir iekļauta emisiju tirdzniecības 
sistēmā, ir nodotas, iekārtu no sistēmas 
izslēdz un dalībvalsts tai vairs nepiešķir 
bezmaksas kvotas saskaņā ar 10.a pantu.

Or. de

Pamatojums

Lai sistēmā nebūtu jāietver mazās sadedzināšanas iekārtas, atļautais emisijas apjoms ir 
jāpalielina no 10 000 tonnu līdz 25 000 tonnu CO2 emisijas. Tādējādi ievērojami tiks 
atvieglots slogs, ko izjūt mazu iekārtu operatori, bet emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 
joprojām attiektos uz vairāk nekā 97 % CO2 emisijas apjoma. 

Grozījums Nr. 709
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To mazo sadedzināšanas iekārtu 
izslēgšana no Kopienas sistēmas, uz kurām 
attiecināti līdzvērtīgi pasākumi

To mazo iekārtu izslēgšana no Kopienas 
sistēmas, uz kurām attiecināti līdzvērtīgi 
pasākumi 

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

1. Dalībvalstis izslēdz no Kopienas 
sistēmas iekārtas, par kurām 
kompetentajām iestādēm paziņots, ka to 
emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 50 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 



AM\735217LV.doc 33/106 PE409.679v01-00

LV

dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi: nosacījumus:
(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

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

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

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 50 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
dioksīda ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 50 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

Tādu nelielas emisijas iekārtu, kuru emisijas apjoms nav lielāks par 50 000 tonnu, līdzdalība 
nav rentabla, jo monitoringa un paziņošanas slogs atbilstīgi ETS standartiem un 
administratīvās izmaksas par atļauju pārsniedz ekoloģiskos ieguvumus naudas izteiksmē. 
Vienlaikus ar to, ka joprojām tiktu ietverti 95 % ETS nozaru emisiju, šī 50 000 t robežvērtība 
novērstu smago ETS slogu aptuveni 75 % iekārtām (2007. gada EVA ziņojums).

Grozījums Nr. 710
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants 27. pants
To mazo sadedzināšanas iekārtu Mazo iekārtu izslēgšana no Kopienas 
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izslēgšana no Kopienas sistēmas, uz kurām 
attiecināti līdzvērtīgi pasākumi

sistēmas

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) apjoms katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijis mazāks par 
25 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, 
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

(a) tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu;

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas), iekārta no jauna tiks iekļauta 
Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 711
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
27. pants – virsraksts un 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants 27. pants
To mazo sadedzināšanas iekārtu 
izslēgšana no Kopienas sistēmas, uz kurām 
attiecināti līdzvērtīgi pasākumi

Mazo iekārtu izslēgšana no Kopienas 
sistēmas

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) apjoms katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijis mazāks par 
25 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta,
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

(a) tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu;

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas), iekārta no jauna tiks iekļauta 
Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 712
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To mazo sadedzināšanas iekārtu izslēgšana 
no Kopienas sistēmas, uz kurām attiecināti 
līdzvērtīgi pasākumi

Mazo iekārtu izslēgšana no Kopienas 
sistēmas

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, kuru nominālā siltumspēja 
ir mazāka par 25 MW un par kurām
kompetentajām iestādēm paziņots, ka to 
emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 25 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, ja attiecīgā 
dalībvalsts ievēro šādus nosacījumus:

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

(a) tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu; 

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas), iekārta no jauna tiks iekļauta 
Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ietekmes novērtējumā (SEC(2008)52) Eiropas Komisija konstatē, ka administratīvo izmaksu 
par katru no sistēmas izslēgto CO2 tonnu samazinājums bija pārāk neliels, lai tiktu ieviesta 
25 000 t robežvērtība (salīdzinājumā ar 10 000 t). 
Taču Komisijas dokumentā netiek apskatīts emisiju mainīgums no iekārtām, kas emitē lielu 
CO2 daudzumu.
 Šis mainīgums varētu būt tādā pašā apjomā kā kopējais CO2 emisiju daudzums no iekārtām, 
kas emitē mazāk par 25 000 t CO2 gadā.
Turklāt uz izslēgtajām iekārtām automātiski attieksies citi emisiju samazināšanas pasākumi 
saistībā ar nozarēm, kuras nav iekļautas ES ETS.

Grozījums Nr. 713
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To mazo sadedzināšanas iekārtu 
izslēgšana no Kopienas sistēmas, uz kurām 
attiecināti līdzvērtīgi pasākumi

Mazo iekārtu izslēgšana no Kopienas 
sistēmas

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, kuru nominālā siltumspēja 
ir mazāka par 25 MW un par kurām
kompetentajām iestādēm paziņots, ka to 
emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 25 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, ja attiecīgā 
dalībvalsts ievēro šādus nosacījumus:

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

(a) tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu;

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

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 25 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
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ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

dioksīda ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas), iekārta no jauna tiks iekļauta 
Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

Ietekmes novērtējumā (SEC(2008)52) Eiropas Komisija konstatē, ka administratīvo izmaksu 
par katru no sistēmas izslēgto CO2 tonnu samazinājums bija pārāk neliels, lai tiktu ieviesta 
25 000 t robežvērtība (salīdzinājumā ar 10 000 t). Taču Komisijas dokumentā netiek apskatīts 
emisiju mainīgums no iekārtām, kas emitē lielu CO2 daudzumu. Šis mainīgums varētu būt 
tādā pašā apjomā kā kopējais CO2 emisiju daudzums no iekārtām, kas emitē mazāk par 
25 000 t CO2 gadā.

Turklāt uz izslēgtajām iekārtām automātiski attieksies citi emisiju samazināšanas pasākumi 
saistībā ar nozarēm, kuras nav ES ETS.

Grozījums Nr. 714
David Martin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To mazo sadedzināšanas iekārtu 
izslēgšana no Kopienas sistēmas, uz kurām 
attiecināti līdzvērtīgi pasākumi

To mazo emisijas iekārtu izslēgšana no 
Kopienas sistēmas, uz kurām attiecināti 
līdzvērtīgi pasākumi

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 

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

par 25 MW vai par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) apjoms katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijis mazāks par 
25 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, 
un uz kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus 
panākt līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, 
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.
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Grozījums Nr. 715
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To mazo sadedzināšanas iekārtu 
izslēgšana no Kopienas sistēmas, uz kurām 
attiecināti līdzvērtīgi pasākumi

To mazo emisijas iekārtu izslēgšana no 
Kopienas sistēmas, uz kurām attiecināti 
līdzvērtīgi pasākumi

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) apjoms katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijis mazāks par 
25 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, 
un uz kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus 
panākt līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, 
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en



AM\735217LV.doc 41/106 PE409.679v01-00

LV

Pamatojums

Visām iekārtām ir tiesības iesniegt pieteikumu par to izslēgšanu no Kopienas sistēmas. 
Paaugstinot emisijas apjoma robežslieksni līdz 25 000 tonnām, sistēmas administratīvo slogu 
atvieglos 6300 mazu emisiju iekārtām (4200 iekārtu vietā), bet kopējais emisijas apjoms 
samazināsies tikai par 2,4 %. Grozījums 9.a pantā ir nepieciešams, lai, izdarot attiecīgu 
lejupejošu korekciju, veiktu pielāgojumu kopējā emisijas apjoma ierobežojumam. Ir jāsvītro 
papildu jaudas noteiktā robežvērtība, jo tā ne vienmēr ir noderīgs emisijas apjoma rādītājs. 
Piemēram, daudzās slimnīcās un augstskolās ir rezerves ģeneratori, kuru jauda ir lielāka par
25 MW un kurus izmanto tikai ārkārtējās situācijās. 

Grozījums Nr. 716
Avril Doyle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To mazo sadedzināšanas iekārtu 
izslēgšana no Kopienas sistēmas, uz kurām 
attiecināti līdzvērtīgi pasākumi

To mazo iekārtu izslēgšana no Kopienas 
sistēmas, uz kurām attiecināti līdzvērtīgi 
pasākumi

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, kuru nominālā siltumspēja 
ir mazāka par 25 MW un par kurām
kompetentajām iestādēm paziņots, ka to 
emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 10 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

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

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

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

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

No Kopienas sistēmas var izslēgt arī 
slimnīcas, ja tās apņemas veikt 
līdzvērtīgus pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāakcentē slimnīcu vajadzības pēc ievērojamām enerģijas rezervēm, ko var izmantot 
enerģijas zuduma gadījumā. Slimnīcu rezerves enerģiju ražojošajām iekārtām jānodrošina 
laba apkope, un tās ir jāuztur labā darba kārtībā — tas nozīmē, ka slimnīcu apkures katlus 
regulāri maina un ģeneratorus pārbauda ik gadu. ES ETS noteikumos šis apstāklis ir jāņem 
vērā, apzinoties, ka slimnīcu rezerves iekārtas reti tiks darbinātas ar pilnu jaudu. Izdarot šo 
grozījumu, novērš iespēju, ka slimnīcas varētu sodīt par to, ka tām ir iespēja radīt lielāku 
emisijas apjomu, nekā tas ir faktiski. 

Grozījums Nr. 717
Frieda Brepoels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

panākt līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, 
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi samazināt administratīvo slogu iekārtām, kuru emisija nav liela. Ja tiek veikt 
līdzvērtīgi pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, nelielas emisijas iekārtām 
ir jādod izvēle iesaistīties vai neiesaistīties ETS. Nelielas emisijas iekārtas ir ievērojama daļa 
no iekārtām, uz kurām attiecas ETS, lai gan tās rada tikai 2,5 % no kopējā emisijas apjoma.

Grozījums Nr. 718
Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru

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

I pielikumā minētas darbības, ja šo 
iekārtu nominālā siltumspēja ir mazāka par 
50 MW un ja kompetentajām iestādēm ir 
paziņots, ka to emisijas (izņemot oglekļa 
dioksīda emisiju no izejmateriāliem un
biomasas emisiju, no kuras nav iespējams 
izvairīties) apjoms katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijis mazāks par 25 000 tonnu
oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz tām ir
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot oglekļa dioksīda 
emisiju no izejmateriāliem un biomasas 
emisiju, no kuras nav iespējams 
izvairīties) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

Ieņēmumi no izsolēm ir līdzekļi, kurus dalībvalstis var ieguldīt klimatu saudzējošos 
pasākumos ES un tehnoloģiju nodošanā un ar kuriem var mazināt risku I pielikumā 
neminētajās valstīs, un, tos izmantojot, var palīdzēt jaunattīstības valstīm pielāgoties klimata 
pārmaiņu izraisītajām negatīvajām sekām.
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Grozījums Nr. 719
Nicodim Bulzesc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. No Kopienas sistēmas izslēdz
sadedzināšanas iekārtas, kurās veic 
jebkuru no I pielikumā minētajām 
darbībām, ja šo iekārtu nominālā 
siltumspēja ir mazāka par 50 MW un ja
kompetentajām iestādēm ir paziņots, ka to 
emisijas (izņemot oglekļa dioksīda 
emisijas no izejmateriāliem un biomasas 
emisijas, no kuras nav iespējams 
izvairīties) apjoms katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijis mazāks par 25 000 tonnu
oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz tām ir
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot oglekļa dioksīda 
emisiju no izejmateriāliem un biomasas 
emisiju, no kuras nav iespējams 
izvairīties) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
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iekļauta Kopienas sistēmā;
(d) jāpublicē a), b) un c) apakšpunktā 
minētā informācija, lai ieinteresētās 
personas varētu iesniegt savus apsvērumus.

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

Or. en

Pamatojums

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Grozījums Nr. 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Peter 
Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pēc operatora pieprasījuma 
izslēdz no Kopienas sistēmas iekārtas, par 
kurām kompetentajām iestādēm paziņots, 
ka to emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 25 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

(b) jāapliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 

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

kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 25 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
dioksīda ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar pāreju uz robežvērtību 25 000 tonnu CO2 gadā būs iespēja samazināt kopējo dalībnieku 
skaitu līdz 55 %, vienlaikus samazinot tikai 2,4 % emisiju daudzuma, uz ko attiecas ETS. Būtu 
jādod izvēles iespēja attiecībā uz izslēgšanu visām iekārtām ES ETS, ne tikai sadedzināšanas 
iekārtām. Tas atbilst 10. apsvērumam, kurā noteikumi nav attiecināti vienīgi uz 
sadedzināšanas iekārtām.

Grozījums Nr. 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pēc operatora pieprasījuma 
izslēdz no Kopienas sistēmas iekārtas, par 
kurām kompetentajām iestādēm paziņots, 
ka to emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 25 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
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līdzvērtīgu emisiju samazinājumu; turklāt 
dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi:

attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar pāreju uz robežvērtību 25 000 tonnu CO2 gadā būs iespēja samazināt kopējo dalībnieku 
skaitu līdz 55 %, vienlaikus samazinot tikai 2,4% emisiju daudzuma, uz ko attiecas ETS. Būtu 
jādod izvēles iespēja attiecībā uz izslēgšanu visām iekārtām ES ETS, ne tikai sadedzināšanas 
iekārtām. Tas atbilst 10. apsvērumam, kurā noteikumi nav attiecināti vienīgi uz 
sadedzināšanas iekārtām.

Grozījums Nr. 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 

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

biomasas emisijas un tehnoloģiskā 
procesa laikā radītās emisijas) apjoms
katrā no iepriekšējiem 3 gadiem bijis 
mazāks par 25 000 tonnu oglekļa dioksīda 
ekvivalenta, un uz kurām attiecināti 
pasākumi, kas ļaus panākt līdzvērtīgu 
emisiju samazinājumu, ja attiecīgā
dalībvalsts ievēro šādus nosacījumus:

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

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

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

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, 
vai kādā kalendārajā gadā kāda no 
iekārtām ir emitējusi 25 000 tonnu
vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisiju no 
biomasas un tehnoloģiskā procesa 
laikā radīto emisiju);

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām 
ir emitējusi 25 000 tonnu vai vairāk 
oglekļa dioksīda ekvivalenta 
(izņemot emisiju no biomasas un 
tehnoloģiskā procesa laikā radīto 
emisiju) vai ja līdzvērtīgie 
pasākumi vairs nav spēkā, iekārta 
no jauna tiks iekļauta Kopienas 
sistēmā;

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

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

Pamatojums

Jēdzienu “nominālā siltumspēja” būtu grūti standartizēt. Attiecībā uz CO2 emisijas 
maksimālo apjomu Ecofys 2007. gada jūlija pētījumā ir atzīts, ka, ievērojami lielāku 
veiktspēju varētu sasniegt, nosakot CO2 ekvivalenta robežvērtību — 25 000 tonnu gadā. 
Pētījumā atgādina, ka 57 % iekārtu emitē mazāk nekā 25 000 tonnu CO2 un rada mazāk nekā 
5 % emisijas, uz ko attiecas direktīva. Emisija, kas rodas, tehnoloģiskā procesa laikā 
apstrādājot izejvielas, ir ražošanai raksturīga īpašība, un to nevar samazināt.

Grozījums Nr. 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, par kurām
kompetentajām iestādēm paziņots, ka to 
emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 25 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

(a) tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti, pievienojot arī iekārtas 
īpašnieka apstiprinājumu, kurā viņš pauž 
vēlmi izmantot iespēju atteikties no 
sistēmas;

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

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 25 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
dioksīda ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);
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(c) jāapliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 10 000 
tonnas vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

Uz daudzām mazām iekārtām attiektos 10 000 t līmenis, un tas izraisītu nevajadzīgu 
administratīvu un finanšu slogu, nepievienojot nozīmīgu devumu kopējā emisijas apjoma 
samazināšanas mērķa sasniegšanā.

Grozījums Nr. 724
John Bowis, John Purvis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, par kurām
kompetentajām iestādēm paziņots, ka to 
emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 25 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

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

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

monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 25 000 tonnu vai vairāk oglekļa
dioksīda ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā ir atzīts, ka ir rentabli atļaut tām iekārtām, kuru 
CO2 emisijas apjoms gadā ir mazāks nekā 25 000 t, atteikties no līdzdalības ES ETS. Mazās 
iekārtas netiek atbrīvotas no saistībām samazināt emisijas apjomu, tomēr samazinājumu var 
panākt, izmantojot metodes, kuras nerada tik lielu slogu.

Grozījums Nr. 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) apjoms katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijis mazāks par 
25 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, 
un uz kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus 
panākt līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, 
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
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dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi: nosacījumus:
(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

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

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt iekārtas, par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) apjoms katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijis mazāks par 
25 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, 
un uz kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus 
panākt līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, 
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:
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(a) jāpaziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

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

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

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

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas) vai ja līdzvērtīgie pasākumi 
vairs nav spēkā, iekārta no jauna tiks 
iekļauta Kopienas sistēmā;

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

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

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka ir nepamatoti šo noteikumu attiecināt tikai uz sadedzināšanas iekārtām. 
Noteikums jāattiecina uz jebkuru iekārtu neatkarīgi no nozares, kurā iekārta darbojas, vai 
veida. Turklāt mēs uzskatām, ka emisijas apjoma ierobežošana līdz 25 000 tonnām sekmēs 
sistēmas efektivitātes uzlabošanos, sistēmā neietverot lielu daļu iekārtu, kuru radītās emisijas 
apjoms joprojām ir mazāks.

Grozījums Nr. 727
Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un kuras kompetentajām iestādēm 

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

un par kurām kompetentajām iestādēm 
paziņots, ka to emisijas (izņemot biomasas 
emisijas) apjoms katrā no iepriekšējiem 
3 gadiem bijis mazāks par 25 000 tonnu
oglekļa dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu; turklāt 
dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi:

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

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

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

(b) tā apliecina, ka ir izstrādāta 
monitoringa kārtība, lai izvērtētu, vai kādā 
kalendārajā gadā kāda no iekārtām ir 
emitējusi 25 000 tonnu vai vairāk oglekļa 
dioksīda ekvivalenta (izņemot emisiju no 
biomasas);

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

(c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisiju no biomasas) 
vai ja līdzvērtīgie pasākumi vairs nav 
spēkā, iekārta no jauna tiks iekļauta 
Kopienas sistēmā;

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

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

Or. fr

Pamatojums

Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā ir atzīts, ka noteikums par to, ka iekārtas, kuru 
radītās emisijas apjoms ir mazāks par 25 000 tonnu, var izslēgt no ETS direktīvas darbības 
jomas, ir ekonomiski izdevīgs risinājums.

Ja rodas tādi apstākļi, kuru dēļ ir jāņem vērā visu emisijas avotu īpašās vajadzības, noteikumi 
par vides aizsardzību ir jāpielāgo, mazas emisijas avotiem piedāvājot izdevīgākos ekonomiski 
pamatotos risinājumus.
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Grozījums Nr. 728
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) apjoms katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijis mazāks par 
25 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, 
un uz kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus 
panākt līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, 
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

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

a) tā paziņo Komisijai par katru šādu 
iekārtu, norādot, kādi līdzvērtīgi pasākumi 
ir ieviesti;

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

b) tā apliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisiju no biomasas);

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

c) tā apliecina, ka, ja kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisiju no biomasas) 
vai ja līdzvērtīgie pasākumi vairs nav 
spēkā, iekārta no jauna tiks iekļauta 
Kopienas sistēmā;

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

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

Or. de
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Pamatojums

Lai sistēmā nebūtu jāietver mazās sadedzināšanas iekārtas, atļautais emisijas apjoms ir 
jāpalielina no 10 000 tonnām līdz 25 000 tonnām CO2 emisijas. Tādējādi būtiski tiks 
atvieglots iekārtu operatoru slogs, vienlaikus aptverot vairāk nekā 97 % CO2 emisijas 
apjoma. Turklāt jāparedz pasākumi, kas ļaus panākt līdzvērtīgu emisijas samazinājumu. Tā 
kā šo iekārtu neietveršana sistēmā ir pamatota ar to ierobežoto ietekmi uz klimatu, prasībām 
jābūt viegli izpildāmām.

Grozījums Nr. 729
Antonio De Blasio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 25 
MW un par kurām kompetentajām 
iestādēm paziņots, ka to emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) apjoms katrā no 
iepriekšējiem 3 gadiem bijis mazāks par 
50 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, 
un uz kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus 
panākt līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, 
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

Or. hu

Grozījums Nr. 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var no Kopienas sistēmas Pēc attiecīgo operatoru pieprasījuma 



PE409.679v01-00 58/106 AM\735217LV.doc

LV

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

dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt sadedzināšanas iekārtas, par kurām
kompetentajām iestādēm paziņots, ka to 
ikgadējais vidējais emisijas (izņemot 
biomasas emisijas) apjoms laika posmā no 
2008. līdz 2012. gadam bijis mazāks par 
25 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, 
un uz kurām attiecināti pasākumi, kas ļaus 
panākt līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, 
ja attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

Or. fr

Pamatojums

Attiecīgajam operatoram ir jābūt izvēles tiesībām attiecībā uz pieprasījumu par izslēgšanu no 
sistēmas; attiecīgā dalībvalsts to nevar noteikt vienpusēji. Noteiktā 10 000 tonnu robežvērtība 
ir pārāk zema un daudziem maziem emisijas avotiem rada administratīvus un finansiālus 
izdevumus, būtiski neietekmējot emisijas kopapjomu. Labāku rentabilitāti varētu panākt, 
nosakot, ka oglekļa dioksīda ekvivalenta robežvērtība ir 25 000 tonnu gadā. 

Grozījums Nr. 731
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Saskaņā ar Direktīvu 2004/8/EK 
dalībvalstis var no Kopienas sistēmas 
izslēgt augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtas, kuru nominālā siltumspēja ir 
mazāka par 35 MW. Dalībvalstis var no 
Kopienas sistēmas izslēgt arī tās
sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā 
siltumspēja ir mazāka par 25 MW un par 
kurām kompetentajām iestādēm paziņots, 
ka to emisijas (izņemot biomasas emisijas) 
apjoms katrā no iepriekšējiem 3 gadiem 
bijis mazāks par 10 000 tonnu oglekļa 
dioksīda ekvivalenta, un uz kurām 
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attiecināti pasākumi, kas ļaus panākt 
līdzvērtīgu emisiju samazinājumu, ja 
attiecīgā dalībvalsts ievēro šādus 
nosacījumus:

Or. en

Pamatojums

Augstas efektivitātes termoelektrocentrāle ar nominālo jaudu 35 MW ražo tikpat daudz 
siltuma kā atsevišķs rūpniecisks apkures katls, kura jauda nav lielāka par 20 MW un uz kuru 
neattiecas ne ETS darbības joma, ne pienākums veikt jebkādus līdzvērtīgus pasākumus. Ir 
jāļauj dalībvalstīm lemt par šādu iekārtu izslēgšanu, ja to iekļaušana ETS būtiski kavētu 
operatoru iespējas ieguldīt augstas efektivitātes termoelektrocentrālēs, kuras kopumā radītu 
mazāku CO2 emisijas daudzumu salīdzinājumā ar apkures katlu, kurš ražo siltumu.

Grozījums Nr. 732
Antonio De Blasio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) jāapliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 50 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

Or. hu

Grozījums Nr. 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
27. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) jāapliecina, ka ir izstrādāta monitoringa 
kārtība, lai izvērtētu, vai kādā kalendārajā 
gadā kāda no iekārtām ir emitējusi 25 000 
tonnu vai vairāk oglekļa dioksīda 
ekvivalenta (izņemot emisijas no 
biomasas);

Or. fr

Grozījums Nr. 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 735
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots

Korekcijas, kas piemērojamas pēc 
starptautiska nolīguma noslēgšanas par 
klimata pārmaiņām
1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcās efektu izraisošo 
gāzu emisijas, kas lielākas par obligāto 
samazinājuma līmeni, par kuru 
vienojusies Eiropadome, piemēro 2., 3. un 
4. punktu. 
2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas 
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums 
ir mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.
3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras 
noslēgušas starptautisko nolīgumu, lai 
panāktu ne vairāk kā pusi no 2. punktā 
minētā samazinājuma.
4. Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
paredzētu, ka Kopienas sistēmā 
iesaistījušies operatori var izmantot vēl 
cita veida projektus līdztekus tiem, kas 
minēti 11.a panta 2. līdz 5. punktā, vai ka 
šādi operatori vajadzības gadījumā var 
izmantot citus mehānismus, kas izveidoti 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu.
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Minētos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. pl

Pamatojums

Ir bezjēdzīgi izvirzīt daudz stingrākas prasības (pat tad, ja tās noteiktas, noslēdzot 
starptautiskus nolīgumus) tām dalībvalstīm, attiecībā uz kurām līdz šim Kopienas dokumentos 
ierosinātās prasības par emisijas samazināšanu ir pārāk kategoriskas un, iespējams, negatīvi 
ietekmē to ekonomikas izaugsmi.

Grozījums Nr. 736
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome, 
Komisija iesniedz priekšlikumu, lai šajā 
direktīvā izdarītu grozījumus.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas 
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums 
ir mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
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nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.
3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras 
noslēgušas starptautisko nolīgumu, lai 
panāktu ne vairāk kā pusi no 2. punktā 
minētā samazinājuma.
4. Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
paredzētu, ka Kopienas sistēmā 
iesaistījušies operatori var izmantot vēl 
cita veida projektus līdztekus tiem, kas 
minēti 11.a panta 2. līdz 5. punktā, vai ka 
šādi operatori vajadzības gadījumā var 
izmantot citus mehānismus, kas izveidoti 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Mēs iesakām sākt sarunas, piemērojot koplēmuma procedūru, lai nodrošinātu visu 
ieinteresēto personu atbilstīgu līdzdalību. Ir rūpīgi jāizvērtē tas, vai, noslēdzot starptautisku 
nolīgumu pēc tam, kad Eiropadome 2007. gada martā darīja zināmus secinājumus, ir panākts 
konkrētāks mērķis. 

Turklāt ir vēlreiz rūpīgi jāapspriež jautājums par līmeni, ko nosaka jaunie mērķi, kas saistīti 
gan ar ETS nozarēm, gan no ETS neatkarīgām nozarēm, kā arī jautājums par oglekļa 
pārvirzi.

Grozījums Nr. 737
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja netiek noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, kā rezultātā līdz 
2020. gadam stājas spēkā obligātās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
pielīdzinātas samazināšanas līmeņiem, 
par ko vienojās Eiropadomē, lineārais 
koeficients samazinās, lai atbilstu 
Kopienas mēroga siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķim — līdz 
2020. gadam sasniegt 20 % 1990. gada 
līmeņa, divas trešdaļas no šiem emisiju 
samazināšanas pasākumiem veicot 
Kopienas sistēmā iesaistītajās nozarēs. 
Pasākumus nosaka, ņemot vērā 
2005. gada apstiprinātās emisijas.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas 
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums 
ir mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.
3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras 
noslēgušas starptautisko nolīgumu, lai 
panāktu ne vairāk kā pusi no 2. punktā 
minētā samazinājuma.
4. Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
paredzētu, ka Kopienas sistēmā 
iesaistījušies operatori var izmantot vēl 
cita veida projektus līdztekus tiem, kas 
minēti 11.a panta 2. līdz 5. punktā, vai ka 
šādi operatori vajadzības gadījumā var 
izmantot citus mehānismus, kas izveidoti 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu.
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Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja starptautisks nolīgums netiek panākts, ES ETS maksimālā robeža var tikt pazemināta, lai 
to saskaņotu ar 20 % SEG emisiju samazinājuma mērķi attiecībā pret bāzes gadu —
1990. gadu.

Grozījums Nr. 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja netiek noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, kā rezultātā līdz 
2020. gadam stājas spēkā obligātās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
pielīdzinātas samazināšanas līmeņiem, 
par ko vienojās Eiropadomē, lineārais 
koeficients samazinās, lai atbilstu 
Kopienas mēroga siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķim — līdz 
2020. gadam sasniegt 20 % 1990. gada 
līmeņa, divas trešdaļas no šiem emisiju 
samazināšanas pasākumiem veicot 
Kopienas sistēmā iesaistītajās nozarēs. 
Pasākumus nosaka, ņemot vērā 
2005. gada apstiprinātās emisijas.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas 
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums 
ir mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
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siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.
3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras 
noslēgušas starptautisko nolīgumu, lai 
panāktu ne vairāk kā pusi no 2. punktā 
minētā samazinājuma.
4. Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
paredzētu, ka Kopienas sistēmā 
iesaistījušies operatori var izmantot vēl 
cita veida projektus līdztekus tiem, kas 
minēti 11.a panta 2. līdz 5. punktā, vai ka 
šādi operatori vajadzības gadījumā var 
izmantot citus mehānismus, kas izveidoti 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar [23. panta 3. punktā] minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja starptautisks nolīgums netiek panākts, ES ETS maksimālā robeža var tikt pazemināta, lai 
to saskaņotu ar 20 % SEG emisiju samazinājuma mērķi attiecībā pret bāzes gadu —
1990. gadu.

Grozījums Nr. 739
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome, 
Komisija veic visaptverošu ietekmes 
novērtējumu attiecībā uz šo 
samazinājumu izpildes procedūru 
ekonomiskajām sekām un par citu 
starptautiskajos nolīgumos pieņemto 
pasākumu ietekmi.
Ietekmes pētījumā ir jākonstatē, vai ir 
ievēroti šādi nosacījumi:
– starptautiskais nolīgums ir saistošs 
visām valstīm, kurās notiek vai, iespējams, 
tiks attīstīta ražošana nozarēs, uz ko 
attiecas šī direktīva;
– starptautiskajā nolīgumā nosaka, ka:

– šīs direktīvas I pielikumā minētajās 
nozarēs rūpnieciski attīstītajām 
valstīm ir jāievēro tādi paši 
ierobežojumi, kādi noteikti Eiropas 
Savienībā;
– šīs direktīvas I pielikumā minētajās 
nozarēs jaunattīstības valstīm, jo 
īpaši ekonomiski spēcīgākām 
jaunattīstības valstīm, ir jāveic 
ieguldījumi atbilstīgi to konkrētajiem 
pienākumiem un attiecīgajām 
iespējām;

– saistības, ko uzņēmušās rūpnieciski 
attīstītās valstis, un jaunattīstības valstu, it 
īpaši ekonomiski attīstītāko jaunattīstības 
valstu, ieguldījumu:

– izmēra un pārbauda saskaņā ar 
starptautiski atzītām metodēm, kā arī
– apspriež.

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 

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

rezultātus, kā paredzēts minētajā punktā, 
un jo īpaši, ja tajā minētie trīs nosacījumi 
ir izpildīti, Komisija ierosina grozītu 
koeficientu, lai panāktu, ka 2020. gadā 
Kopienas kvotu daudzuma daļa saskaņā 
ar 9. un 9.a pantu veicina kopējo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu Kopienā par vairāk nekā 
20 % atbilstīgi starptautiskajā nolīgumā 
noteiktajām saistībām, ko apņemsies 
Kopiena.

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras 
noslēgušas starptautisko nolīgumu, lai 
panāktu ne vairāk kā pusi no 2. punktā 
minētā samazinājuma.
4. Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
paredzētu, ka Kopienas sistēmā 
iesaistījušies operatori var izmantot vēl cita 
veida projektus līdztekus tiem, kas minēti 
11.a panta 2. līdz 5. punktā, vai ka šādi 
operatori vajadzības gadījumā var izmantot 
citus mehānismus, kas izveidoti saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu.

4. Ņemot vērā ietekmes novērtējuma 
rezultātus, kā paredzēts šā panta 
1. punktā, un jo īpaši, ja tajā minētie trīs 
nosacījumi ir izpildīti, Komisija var 
pieņemt pasākumus, lai paredzētu, ka 
Kopienas sistēmā iesaistījušies operatori 
var izmantot vēl cita veida projektus 
līdztekus tiem, kas minēti 11.a panta 2. līdz 
5. punktā, vai ka šādi operatori vajadzības 
gadījumā var izmantot citus mehānismus, 
kas izveidoti saskaņā ar starptautisko 
nolīgumu.

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

Or. fr

Pamatojums

If an international agreement is concluded, new obligations will be imposed on the EU and 
the other parties. It is therefore essential to carry out an exhaustive impact study in order to 
assess the detailed implementing arrangements and gauge such consequences as might ensue, 
whatever their nature. It will be necessary to determine the criteria by which the success of 
the agreement will be defined. The Community will also need to spell out the specific 
expectations with regard to emerging countries, since these cannot be equated with every 
other developing country in terms of the efforts to be undertaken.
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Grozījums Nr. 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, kas noteikts 9. pantā, piemēro šā 
panta 2., 3. un 4. punktu.

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

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu palielina, lai panāktu, ka 
2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
40 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu procentos, ko nodrošina 
Kopienas sistēmā ietvertie sektori saskaņā 
ar 9. un 9.a pantu.

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā pusi no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

3. Operatori var izmantot SES vai citus 
saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus kredītus 
no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā 10 % no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

Or. en



PE409.679v01-00 70/106 AM\735217LV.doc

LV

Grozījums Nr. 741
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru attiecībā uz visām 
valstīm, kuras veic būtiskus pasākumus 1. 
un 3. pielikumā minētajās nozarēs, 
vienojusies Eiropadome un Komisija, 
apliecinot, ka, pamatojoties uz šo 
nolīgumu, I un III pielikumā minētajās 
nozarēs CO2 izmaksas būs salīdzināmas, 
piemēro 2., 3. un 4. punktu.

Or. de

Pamatojums

Pielāgojumiem, kas izriet no nākamajiem punktiem, nebūtu jānotiek automātiski, noslēdzot 
starptautisku nolīgumu. Pirms pielāgojumu veikšanas vajadzētu noformulēt kritērijus, kuri 
jāizpilda. Ir obligāta prasība, ka I pielikumā minētajām nozarēm visās ārpuskopienas valstīs 
ir jābūt salīdzināmam izmaksu slogam.

Grozījums Nr. 742
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 

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

jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome, 
Komisija veic visaptverošu ietekmes 
novērtējumu attiecībā uz šo 
samazinājumu izpildes procedūru 
ekonomiskajām sekām un par citu 
starptautiskajos nolīgumos pieņemto 
pasākumu ietekmi.
Ietekmes pētījumā ir jākonstatē, vai ir 
ievēroti šādi nosacījumi:
– starptautiskais nolīgums ir saistošs 
visām valstīm, kurās notiek vai, iespējams, 
tiks attīstīta ražošana nozarēs, uz ko 
attiecas šī direktīva;
– starptautiskajā nolīgumā nosaka, ka:

– šīs direktīvas I pielikumā minētajās 
nozarēs rūpnieciski attīstītajām 
valstīm ir jāievēro tādi paši 
ierobežojumi, kādi noteikti Eiropas 
Savienībā;
– šīs direktīvas I pielikumā minētajās 
nozarēs jaunattīstības valstīm, jo 
īpaši ekonomiski spēcīgākām 
jaunattīstības valstīm, ir jāveic 
ieguldījumi atbilstīgi to konkrētajiem 
pienākumiem un attiecīgajām 
iespējām;

– saistības, ko uzņēmušās rūpnieciski 
attīstītās valstis, un jaunattīstības valstu, it 
īpaši ekonomiski attīstītāko jaunattīstības 
valstu, ieguldījumu:

– izmēra un pārbauda saskaņā ar 
starptautiski atzītām metodēm, kā arī
– apspriež.

Or. fr

Pamatojums

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
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transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Grozījums Nr. 743
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka ir jānodrošina atbilstība Ia 
pielikumā norādītajiem obligātajiem 
kritērijiem un ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas,
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome, 
piemēro 2., 3. un 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Starptautiska nolīguma noslēgšanas kritēriji ir minēti Ia pielikumā.

Grozījums Nr. 744
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad Kopiena ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, kas 
paredz, ka līdz 2020. gadam obligāti 

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

pielikumā norādītajiem obligātajiem 
kritērijiem un ka līdz 2020. gadam obligāti 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas lielākas par obligāto samazinājuma 
līmeni, par kuru vienojusies Eiropadome, 
piemēro 2., 3. un 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Starptautiska nolīguma noslēgšanas kritēriji ir minēti Ia pielikumā.

Grozījums Nr. 745
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nolīgums jāparaksta un jāratificē gan Kopienai, gan visām attiecīgajām dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 746
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nolīgums jāparaksta un jāratificē gan Kopienai, gan visām attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ir 
noslēgts starptautisks nolīgums par 
klimata pārmaiņām, ar kuru nosaka 
emisijas obligātu samazināšanu, 
pārsniedzot 3. pantā noteiktās prasības, 
Komisija iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu par katras dalībvalsts 
ieguldījumu Kopienas emisijas 
samazināšanas papildpasākumos; minēto 
likumdošanas priekšlikumu pieņem 
saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto 
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kārtību.

Or. en

Pamatojums

Starptautiskā nolīguma mērķis par 30 % samazināt emisiju ir politisks lēmums, kuram būs 
nozīmīgas sekas, un tāpēc tas jāizskata koplēmuma procedūrā, nevis izmantojot citu 
paņēmienu, kurš pamatojas uz automātisku sliekšņa noteikšanu.

Grozījums Nr. 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Starptautiskā nolīguma mērķis par 30 % samazināt emisiju ir politisks lēmums, kuram būs 
nozīmīgas sekas, un tāpēc tas jāizskata koplēmuma procedūrā, nevis izmantojot citu 
paņēmienu, kurš pamatojas uz automātisku sliekšņa noteikšanu.
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Grozījums Nr. 749
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma stāšanās spēkā, 
ņemot vērā ietekmes novērtējuma 
rezultātus, kā paredzēts minētajā punktā, 
un jo īpaši, ja tajā minētie trīs nosacījumi 
ir izpildīti, Komisija ierosina grozītu 
koeficientu, lai panāktu, ka 2020. gadā 
Kopienas kvotu daudzuma daļa saskaņā 
ar 9. un 9.a pantu veicina kopējo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu Kopienā par vairāk nekā 
20 % atbilstīgi starptautiskajā nolīgumā 
noteiktajām saistībām, ko apņemsies 
Kopiena.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs, lai ievērotu konsekvenci.

Grozījums Nr. 750
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas 
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums 
ir mazāks par 9. pantā noteikto; šis

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma stāšanās spēkā
Komisija, pamatojoties uz pilnīgu 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz 
samazināšanai izmantoto līdzekļu 
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samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

rentabilitāti, kā arī citu starptautiskajā 
nolīgumā sīki izstrādāto pasākumu 
ietekmi, iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei likumdošanas priekšlikumu, 
kurā ierosināts turpmāks Kopienas kvotu
daudzuma samazinājums 2020. gadā, 
ņemot vērā kopējo siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu Kopienā par vairāk 
nekā 20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu).

Or. en

Pamatojums

Noslēdzot sarunas par starptautisku nolīgumu, Parlamentam un Padomei nav jāreaģē 
automātiski, bet gan jāizvērtē situācija un kopīgi jāpieņem lēmums.

Grozījums Nr. 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas 
Komisija, pamatojoties uz pilnīgu 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz 
samazināšanai izmantoto līdzekļu 
rentabilitāti, kā arī citu starptautiskajā 
nolīgumā sīki izstrādāto pasākumu 
ietekmi, iesniedz Parlamentā 
likumdošanas priekšlikumu, kurā 
ierosināts turpmāks Kopienas kvotu 
daudzuma samazinājums 2020. gadā, 
ņemot vērā kopējo siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu Kopienā par vairāk 
nekā 20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu). 
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Or. en

Pamatojums

Noslēdzot sarunas par starptautisku nolīgumu, Parlamentam un Padomei nav jāreaģē 
automātiski, bet gan jāizvērtē situācija un kopīgi jāpieņem lēmums.

Grozījums Nr. 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas 
Komisija, pamatojoties uz pilnīgu 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz 
samazināšanai izmantoto līdzekļu 
rentabilitāti, kā arī citu starptautiskajā 
nolīgumā sīki izstrādāto pasākumu 
ietekmi, iesniedz Parlamentā 
likumdošanas priekšlikumu, kurā 
ierosināts turpmāks Kopienas kvotu 
daudzuma samazinājums 2020. gadā, 
ņemot vērā kopējo siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu Kopienā par vairāk 
nekā 20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu). 

Or. en

Pamatojums

Noslēdzot sarunas par starptautisku nolīgumu, Parlamentam un Padomei nav jāreaģē 
automātiski, bet gan jāizvērtē situācija un kopīgi jāpieņem lēmums.
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Grozījums Nr. 753
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu saskaņā ar Līguma 251. pantā 
noteikto kārtību pielāgo, ņemot vērā 
starptautiskā nolīguma saturu un 
dalībvalstu sasniegumus atbilstīgi Kioto 
protokolam.

Or. en

Pamatojums

Pēc tam, kad apstiprinās jauno starptautisko nolīgumu, kurā ir ņemta vērā dalībvalstu 
atbilstīgi Kioto protokolam panākto sasniegumu neproporcionalitāte, vajadzēs vēl vairāk 
precizēt 20–30 % slieksni. Precizējums jāizdara, izmantojot koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 754
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu palielina, lai panāktu, ka 

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu saskaņā ar Līguma 251. pantā 



PE409.679v01-00 80/106 AM\735217LV.doc

LV

2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu procentos, ko 
nodrošina Kopienas sistēmā ietvertie 
sektori saskaņā ar 9. un 9.a pantu.

noteikto kārtību pielāgo, ņemot vērā 
starptautiskā nolīguma saturu un 
dalībvalstu sasniegumus atbilstīgi Kioto 
protokolam.

Or. en

Pamatojums

Pēc tam, kad apstiprinās jauno starptautisko nolīgumu, kurā ir ņemta vērā dalībvalstu 
atbilstīgi Kioto protokolam panākto sasniegumu neproporcionalitāte, vajadzēs vēl vairāk 
precizēt 20–30 % slieksni. Precizējums jāizdara, izmantojot koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 755
Linda McAvan, Riitta Myller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu palielina, lai panāktu, ka 
2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par 30 % vai par 
vairāk nekā 30 %, ja atbilstīgi 
starptautiskajam nolīgumam Kopienai ir 
jāpanāk šāds samazinājums, kas reizināts 
ar to siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu procentos, ko nodrošina 
Kopienas sistēmā ietvertie sektori saskaņā 
ar 9. un 9.a pantu.
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Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizē, ka 20 % samazinājuma mērķi aizstās vismaz ar 30 % samazinājumu, 
ja tiks noslēgts starptautisks nolīgums. 

Grozījums Nr. 756
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
starptautiskā nolīguma noslēgšanas lineāro 
koeficientu palielina, lai panāktu, ka 
2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
30 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu procentos, ko nodrošina 
Kopienas sistēmā ietvertie sektori saskaņā 
ar 9. un 9.a pantu.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. novērtējuma ziņojumā secināts — lai būtu 50 % 
iespēja panākt, ka globālās sasilšana nepārsniegs +2°C virs pirmsrūpniecības laikmeta 
līmeņa, rūpnieciski attīstītajām valstīm līdz 2020. gadam ir jāsamazina emisija par 25–40 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un papildus savu emisiju samazināšanai jāpalīdz 
dalībniekiem, kas nav minēti I pielikumā.  Jo ilgāka kavēšanās, jo dārgākas kļūs 
samazināšanas izmaksas, tādēļ ES būtu jāuzņemas 30 % samazinājuma mērķis kā sākuma 
punkts Kopienas pasākumiem.
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Grozījums Nr. 757
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Nākamajā gadā pēc 1. punktā minētā 
Komisijas analīzes ziņojuma iesniegšanas
lineāro koeficientu palielina, lai panāktu, 
ka 2020. gadā Kopienas kvotu daudzums ir 
mazāks par 9. pantā noteikto; šis 
samazinājums ir līdzvērtīgs kopējam 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumam Kopienā par vairāk nekā 
20 % (atbilstīgi Kopienas saistībām 
saskaņā ar starptautisko nolīgumu), kas 
reizināts ar to siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu procentos, ko nodrošina 
Kopienas sistēmā ietvertie sektori saskaņā 
ar 9. un 9.a pantu. Šis noteikums stājas 
spēkā vienīgi tad, ja Komisijas analīzes 
ziņojums iesniegts pirms [2015. gada].

Or. de

Pamatojums

Jo vēlāk pieaugs gada samazinājuma koeficients, jo stāvāka būs nepieciešamā samazinājuma 
līkne un jo spēcīgāka būs emisiju kvotu daudzuma samazinājuma ietekme uz emisijas kvotu 
cenām. Lai nozarēm novērstu nesamērīgu slogu, kas rodas šā iemesla dēļ, jānosaka termiņš, 
kad nolīgums stājas spēkā.

Grozījums Nr. 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 1. un 2. punktu 
starptautisks nolīgums ir tāds nolīgums 
starp valstīm, kura izpildes rezultātā 
pasaulē ir iespējams samazināt emisiju 
tādā mērā, lai efektīvi novērstu klimata 
pārmaiņu problēmas, un kuru iespējams 
uzraudzīt un pārbaudīt, un kurā paredzēti 
obligāti īstenošanas pasākumi.
Šādā starptautiskā nolīgumā jābūt 
ietvertam pasaules mēroga nozaru 
ražošanas kritiskajam apjomam.
Valstis, uz kurām attiecas šāds 
starptautisks nolīgums, vienojas īstenot 
un padarīt iedarbīgus pasākumus, kuru 
rezultātā nozarēm, kas pakļautas 
starptautiskai konkurencei, būtu 
līdzvērtīgs slogs.

Or. en

Pamatojums

Starptautisks nolīgums nepieļaus oglekļa pārvirzi vienīgi tad, ja tas būs atbilstošs noteiktiem 
kritērijiem, ar kuriem izveido vienādus noteikumus konkurējošām nozarēm.

Grozījums Nr. 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 1. un 2. punktu 
starptautisks nolīgums ir tāds nolīgums 
starp valstīm, kura izpildes rezultātā 
pasaulē ir iespējams samazināt emisiju 
tādā mērā, lai efektīvi novērstu klimata 
pārmaiņu problēmas, un kuru iespējams 
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uzraudzīt un pārbaudīt, un kurā paredzēti 
obligāti īstenošanas pasākumi.
Šādā starptautiskā nolīgumā jābūt 
ietvertam pasaules mēroga nozaru 
ražošanas kritiskajam apjomam.
Valstis, uz kurām attiecas šāds 
starptautisks nolīgums, vienojas īstenot 
un padarīt iedarbīgus pasākumus, kuru 
rezultātā nozarēm, kas pakļautas 
starptautiskai konkurencei, būtu 
līdzvērtīgs slogs.

Or. en

Pamatojums

Starptautisks nolīgums nepieļaus oglekļa pārvirzi vienīgi tad, ja tas būs atbilstošs noteiktiem 
kritērijiem, ar kuriem izveido vienādus noteikumus konkurējošām nozarēm.

Grozījums Nr. 760
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras 
noslēgušas starptautisko nolīgumu, lai 
panāktu ne vairāk kā pusi no 2. punktā 
minētā samazinājuma.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs, lai ievērotu konsekvenci.
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Grozījums Nr. 761
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā pusi no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

3. Papildus neizmantotajai SES un ESV 
daļai, ko dalībvalstis no Kopienas 
sistēmas piešķir operatoriem laikposmam 
no 2008. līdz 2012. gadam, operatori var 
izmantot SES, ESV vai citus saskaņā ar 
4. pantu apstiprinātus kredītus no citām 
valstīm, kuras noslēgušas starptautisko 
nolīgumu, lai panāktu ne vairāk kā 70 % no 
2. punktā un 9. pantā minētā piešķiramo 
kvotu daudzuma samazinājuma.

Or. en

Pamatojums

Ambiciozo emisijas samazināšanas mērķu sasniegšana ES emisijas kvotu tirdzniecības 
nozarē, tikai nedaudz izmantojot TAM/KĪ, izraisa ārkārtīgi lielu CO2 emisijas palielinājumu 
un elektroenerģijas cenu kāpumu. Ir nepieciešams liels skaits TAM, lai mazinātu cenu 
pieaugumu. Salīdzinājumā ar 1990. gadu par 70 % ir jāpanāk kopējā samazinājuma mērķis. 
Lai attīstība arī turpmāk noritētu sekmīgi, TAM nozarē jāvalda nepārprotamai skaidrībai par 
to, ka pat pēc 2012. gada izmantos lielu skaitu TAM/KĪ. Pretējā gadījumā starptautiskā 
klimata aizsardzība cietīs lielu neveiksmi.

Grozījums Nr. 762
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Saskaņā ar 24.a pantu operatori var 
izmantot tikai ar Zelta standartu 
akreditētos SES un dalībvalstu 
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starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā pusi no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

kompensācijas kredītus vai citus saskaņā 
ar 4. pantu apstiprinātus kredītus no citām 
valstīm, kuras noslēgušas starptautisko 
nolīgumu, lai panāktu ne vairāk kā pusi no 
2. punktā minētā samazinājuma.

Or. en

Pamatojums

Emisiju tirdzniecības sistēmā ir jāizmanto dalībvalstu kompensācijas kredīti, lai tajā 
stimulētu emisijas samazināšanu. Tirgū pārstāvētie uzņēmumi izvēlas lētākos kompensācijas 
kredītus (TAM vai dalībvalstu kompensācijas), kuriem ir līdzvērtīgs atbilstības statuss.

Grozījums Nr. 763
Caroline Lucas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā pusi no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no atjaunojamās enerģijas un 
patēriņa efektivitātes projektiem, izņemot 
kredītus no lieliem hidroelektroenerģijas 
projektiem, no citām valstīm, kuras 
noslēgušas starptautisko nolīgumu, lai 
panāktu ne vairāk kā pusi no 2. punktā 
minētā Kopienas kopējā 30 % 
samazinājuma mērķa.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu konsekventi atļaut kompensācijas rūpniecības nozarēs, kurām raksturīga CO2 emisiju 
pārvirze. Atzīstot kredītus no TAM ieguldījumiem šajās nozarēs, tas faktiski varētu nozīmēt, 
ka tiek finansiāli veicināta CO2 emisiju pārvirze.
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Grozījums Nr. 764
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus
kredītus no citām valstīm, kuras 
noslēgušas starptautisko nolīgumu, lai 
panāktu ne vairāk kā pusi no 2. punktā 
minētā samazinājuma.

3. Operatori var izmantot tikai ar Zelta 
standartu sertificētus SES, kas 
apstiprināti saskaņā ar 4. pantu, no citām 
valstīm, kuras noslēgušas starptautisko 
nolīgumu, lai panāktu ne vairāk kā pusi no 
2. punktā minētā samazinājuma.

Or. en

Pamatojums

Operatori var izmantot tikai ar Zelta standartu sertificētus SES, kas apstiprināti saskaņā ar 
4. pantu, no citām valstīm, kuras noslēgušas starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne vairāk kā 
pusi no šajā punktā minētā samazinājuma.

Grozījums Nr. 765
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā pusi no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

3. Operatori var izmantot tikai Zelta 
standarta SES, ESV vai citus saskaņā ar 
4. pantu apstiprinātus kredītus no citām 
valstīm, kuras noslēgušas starptautisko 
nolīgumu, lai panāktu ne vairāk kā pusi no 
2. punktā minētā samazinājuma.

Or. el
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Pamatojums

Nosakot, ka operatori var izmantot tikai ar Zelta standartu sertificētus TAM un ESV, tiek 
nodrošināta tikai tādu augstas kvalitātes iekārtu izmantošana, ar kurām var papildus jūtami 
samazināt emisiju un kuras sniedz ilgtspējīgas attīstības priekšrocības.

Grozījums Nr. 766
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Operatori var izmantot SES, ESV vai 
citus saskaņā ar 4. pantu apstiprinātus 
kredītus no citām valstīm, kuras noslēgušas 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu ne 
vairāk kā pusi no 2. punktā minētā 
samazinājuma.

3. Operatori var izmantot tikai Zelta 
standarta SES, ESV vai citus saskaņā ar 
4. pantu apstiprinātus kredītus no citām 
valstīm, kuras noslēgušas starptautisko 
nolīgumu, lai panāktu ne vairāk kā pusi no 
2. punktā minētā samazinājuma.

Or. en

Pamatojums

Ir pieļaujama tikai augstas kvalitātes TAM kredītu izmantošana. Ar Zelta standartu strikti 
nosaka papildināmību un ilgtspējīgu attīstību. Tas nodrošina, ka akreditāciju saņem tikai tādi 
emisijas samazinājumi, kas nav jau veikti, un projekti, kas sniedz vietējām kopienām skaidras 
priekšrocības ilgtspējīgai attīstībai.

Grozījums Nr. 767
Marie-Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja vien ar Zelta standartu sertificētās 
SES, ko dalībvalstis operatoriem ļāvušas 
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izmantot 2008.–2012. gada periodā, nav 
pilnībā izmantotas, kompetentās iestādes 
atļauj operatoriem apmainīt tikai ar Zelta 
standartu sertificētās SES no projektiem, 
kurus sāka pirms 2013. gada, un tādas, 
kas izdotas par emisiju samazinājumiem 
no 2013. gada, pret kvotām, kas derīgas 
no 2013. gada. Piešķirto kvotu apjoms 
nedrīkst pārsniegt 50 % no augstāk 
minētajiem ārējiem kredītiem, kas nav 
izmantoti.

Or. en

Pamatojums

Tā var nodrošināt, ka no otrā posma uz trešo posmu nodod tikai ar Zelta standartu 
akreditētās SES.

Grozījums Nr. 768
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
paredzētu, ka Kopienas sistēmā 
iesaistījušies operatori var izmantot vēl cita 
veida projektus līdztekus tiem, kas minēti 
11.a panta 2. līdz 5. punktā, vai ka šādi 
operatori vajadzības gadījumā var izmantot 
citus mehānismus, kas izveidoti saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu.

4. Komisija var iesniegt priekšlikumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei, tajos 
paredzot, ka Kopienas sistēmā 
iesaistījušies operatori var izmantot vēl cita 
veida projektus līdztekus tiem, kas minēti 
11.a panta 2. līdz 5. punktā, vai ka šādi 
operatori vajadzības gadījumā var izmantot 
citus mehānismus, kas izveidoti saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu.

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

Or. en
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Pamatojums

Lēmumi par cita veida kompensācijas kredītu izmantošanu jāpieņem, pamatojoties uz 
koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 769
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtu operatoriem ir jāļauj izmantot 
ilgtspējīgiem pasākumiem paredzētos 
kredītus līdz pat 6 % no šo iekārtu 
ikgadējā pārbaudīto emisiju apjoma, lai 
samazinātu mežu izciršanu un palielinātu 
apmežošanu un mežu atjaunošanu 
jaunattīstības valstīs saskaņā ar gaidāmo 
starptautisko nolīgumu par klimata 
pārmaiņām. Šie kredīti atbilst visām 
prasībām, kas pieņemtas saskaņā ar 
gaidāmo starptautisko nolīgumu par 
klimata pārmaiņām un ar to saistītajiem 
turpmākajiem lēmumiem.

Or. en

(Saskan ar PR/727283 37. grozījumu)

Pamatojums

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.
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Grozījums Nr. 770
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtām ir jāļauj izmantot ilgtspējīgiem 
pasākumiem paredzētos kredītus līdz pat 
5 % no ikgadējā pārbaudīto emisiju 
apjoma, lai samazinātu mežu izciršanu un 
palielinātu apmežošanu un mežu 
atjaunošanu jaunattīstības valstīs saskaņā 
ar gaidāmo starptautisko nolīgumu par 
klimata pārmaiņām, kad ir noteikti 
atbilstīgi saistību, uzskaites un stabilitātes 
noteikumi, kuri ir arī pieņemami ikvienā 
ASV federālajā emisiju tirdzniecības 
sistēmā.

Or. en

(Saskan ar PR/727283 37. grozījumu)

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai īstenotu noteikumu piemērošanu.

Grozījums Nr. 771
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtām ir jāļauj izmantot ilgtspējīgiem 
pasākumiem paredzētos kredītus līdz pat 
ikgadējo pārbaudīto emisiju 
procentuālajam apjomam, lai samazinātu 
mežu izciršanu un palielinātu 
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apmežošanu un mežu atjaunošanu 
jaunattīstības valstīs saskaņā ar gaidāmo 
starptautisko nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kad ir noteikti atbilstīgi 
saistību, uzskaites un stabilitātes 
noteikumi, kuri ir arī pieņemami ikvienā 
ASV federālajā emisiju tirdzniecības 
sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 772
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pēc tam, kad Kopiena līdz 2010. gada 
beigām ir noslēgusi visaptverošu 
starptautisku nolīgumu klimata pārmaiņu 
jomā, visas kvotas nodod izsolē un 
10.a panta un 10.b panta noteikumus 
nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Ja tiks noslēgts visaptverošs starptautisks nolīgums par klimata pārmaiņām, oglekļa pārvirzes 
risks, ko rada emisijas kvotu pārdošana izsolē, būs mazs. Tāpēc, tiklīdz šāds nolīgums tiks 
noslēgts, visu kvotu pārdošana izsolē kļūs par vienīgo kvotu piešķiršanas metodi.

Grozījums Nr. 773
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kad Kopiena noslēgs visaptverošu 
starptautisku nolīgumu klimata pārmaiņu 
jomā, paredzot tajā obligātu 
siltumnīcefekta gāzu apjoma 
samazināšanu, visas kvotas nodod izsolē 
un 10.a panta un 10.b panta noteikumus 
nepiemēro.
Ja netiek noslēgts visaptverošs 
starptautisks nolīgums klimata pārmaiņu 
jomā, izsolē nodod visas kvotas, izņemot 
to nozaru kvotas, kurās ir konstatēts 
būtisks oglekļa pārvirzes risks.

Or. en

Pamatojums

Ja nav noslēgts starptautisks nolīgums, izsolē nodod visu nozaru kvotas, izņemot to nozaru 
kvotas, kurās atbilstoši īpašiem Komisijas noteiktiem kritērijiem ir konstatēts oglekļa 
pārvirzes risks.

Grozījums Nr. 774
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21. punkts
Direktīva 2003/87/EK
28. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kad Kopiena ir noslēgusi visaptverošu 
starptautisku nolīgumu klimata pārmaiņu 
jomā, visas kvotas nodod izsolē un 
10.a panta un 10.b panta noteikumus 
nepiemēro.

Or. en
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Pamatojums

Ja tiks noslēgts visaptverošs starptautisks nolīgums par klimata pārmaiņām, oglekļa pārvirzes 
risks, ko rada emisijas kvotu pārdošana izsolē, būs mazs. Tāpēc, tiklīdz šāds nolīgums tiks 
noslēgts, visu kvotu pārdošana izsolē kļūs par vienīgo kvotu piešķiršanas metodi.

Grozījums Nr. 775
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Iekļauj šādu 28.a pantu:

“28.a pants

Iekārtu kopfondi

1. Dalībvalstis var ļaut iekārtu 
operatoriem, kas veic kādu no I 
pielikumā minētajām darbībām, veidot 
kopfondu iekārtām, kuras veic tādas 
pašas darbības, uz periodu, kas minēts 
11. panta 1. punktā, un/vai pirmo piecu 
gadu periodu, kas minēts 9. pantā, 
saskaņā ar šā panta 2. līdz 6. punktu.
2. Operatori, kas veic kādu no I 
pielikumā minētajām darbībām un vēlas 
veidot iekārtu kopfondu, gatavo 
iesniegumu kompetentajai iestādei, 
norādot attiecīgas iekārtas un periodu, 
uz kādu viņi vēlas veidot kopfondu, un 
iesniedzot pierādījumus, ka viņu 
pilnvarotā persona spēs izpildīt 3. un 4. 
punktā noteiktās saistības.
3. Operatori, kas vēlas veidot iekārtu 
kopfondu, izvirza pilnvarotu personu:
a) pie kuras ir visas par iekārtu 
aprēķinātās operatoru kvotas [...];
b) kura ir atbildīga par kvotu nodošanu 
atbilstīgi kopējai iekārtu emisijai 
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kopfondā [...]; un
c) kura nedrīkst veikt turpmāku kvotu 
nodošanu gadījumā, ja operatora 
ziņojums nav pārbaudīts un atzīts par 
apmierinošu saskaņā ar 15. panta otro 
daļu.
4. Uz pilnvaroto personu attiecas 
sankcijas, kas piemērojamas par prasību 
neievērošanu attiecībā uz kvotu 
nodošanu pietiekamā daudzumā, lai 
nosegtu kopējo emisijas apjomu no 
iekārtām, kas veido kopfondu, 
atkāpjoties no 16. panta 2., 3. un 4. 
punkta.
5. Dalībvalsts, kas vēlas atļaut veidot 
vienu vai vairākus iekārtu kopfondus, 
iesniedz Komisijai 2. punktā minēto 
pieteikumu. Neierobežojot Līguma 
noteikumus, Komisija triju mēnešu laikā 
no saņemšanas var pieteikumu noraidīt, 
ja tas neatbilst šīs Direktīvas prasībām. 
Ikvienu šādu lēmumu pamato. 
Atteikuma gadījumā dalībvalsts var 
atļaut veidot iekārtu kopfondu tikai tādā 
gadījumā, ja Komisija akceptējusi 
piedāvātos grozījumus.
6. Ja pilnvarotā persona neizpilda 
4. punktā minētās sankcijas, tad ikviens 
kopfonda iekārtas operators saskaņā ar 
12. panta 3 punktu. un 16. pantu ir 
atbildīgs par emisiju no viņa paša 
iekārtas.”

Or. en

Pamatojums

Jaunajā direktīvā iespēja veidot kopfondus (bijušais 28. pants) tika svītrota. Tomēr kopfondu 
veidošana ir tās būtiska sastāvdaļa. Tāpēc direktīvā noteikums par iespēju veidot kopfondus 
ir jāsaglabā, nevis jāsvītro.
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Grozījums Nr. 776
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Iekļauj šādu 28.a pantu:

“28.a pants

Brīvprātīgie pasākumi

1. Operatorus mudina brīvprātīgi ieguldīt 
ilgtspējīgos pasākumos, lai samazinātu 
mežu izciršanu, novērstu augsnes vai 
mežu degradāciju un palielinātu 
apmežošanu un mežu atjaunošanu 
jaunattīstības valstīs.
2. Komisija izstrādā atbilstīgus saistību, 
uzskaites un stabilitātes noteikumus, 
ņemot vērā sasniegumus, kas gūti 
UNFCCC kontekstā.
3. Operatori var saņemt kredītus no:
a) apmežošanas un mežu atjaunošanas 
projektiem, kurus sertificējusi Tīras 
attīstības mehānisma (CDM) valde, un no 
projektiem, kuri apliecinājumu saņēmuši 
saskaņā ar kopīgas īstenošanas 
uzraudzības komitejas noteikto kārtību;
b) mežsaimniecības pasākumiem 
jaunattīstības valstīs, ar kurām ir noslēgts 
nolīgums saskaņā ar 11.a panta 
5. punktu, un
c) jebkuriem citiem pārbaudītiem 
projektiem, ar kuriem samazina valstīm 
noteikto emisiju mežu izciršanas dēļ vai 
veic pasākumus augsnes vai mežu 
degradācijas novēršanai jaunattīstības 
valstīs atbilstīgi 28. pantā minētajam 
starptautiskajam nolīgumam.
4. Operatori, kuri brīvprātīgi ir veikuši 
ieguldījumus augstāk minētajos 
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pasākumos, nedrīkst izmantot uzkrātos 
kredītus, lai kompensētu emisiju. Tomēr, 
ja CO2 cena par tonnu ir EUR 50 vai 
lielāka par minēto summu, operatori var 
izmantot kredītus, nepārsniedzot apjomu, 
kas procentuāli ir tāds pats kā ikgadējais 
pārbaudītais emisijas apjoms.”

Or. en

Pamatojums

Viena piektdaļa no kopējā oglekļa emisijas apjoma rodas mežu izciršanas dēļ. Pamatojoties 
uz Bali rīcības plānu, notiek UNFCCC sarunas par tirgus stimulēšanu un finansiāla rakstura 
pamudinājumiem, lai novērstu mežu izciršanu.  Uzņēmumi papildus saistībām saskaņā ar ETS 
brīvprātīgi var veikt ieguldījumus emisijas samazināšanas pasākumos. Lai mudinātu 
uzņēmumus veikt ieguldījumus, ir jāļauj operatoriem izmantot uzkrātos kredītus, lai 
kompensētu viņu radītās emisijas procentuālo daļu, tiklīdz CO2 cena pārsniedz EUR 50 par 
tonnu.

Grozījums Nr. 777
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Iekļauj šādu 28.a pantu:
“28.a pants

Kredītu izmantošana no mežsaimniecības 
pasākumiem

Neatkarīgi no 11.a un 28. panta 
dalībvalstis atļauj iekārtu operatoriem 
izmantot kredītus ne vairāk kā 6 % līmenī 
no to iekārtu gada pārbaudītajām 
emisijām no:
a) apmežošanas un mežu atjaunošanas 
projektiem, kurus sertificējusi Tīras 
attīstības mehānisma (CDM) valde, un no 
projektiem, kuri apliecinājumu saņēmuši 
saskaņā ar kopīgas īstenošanas 
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uzraudzības komitejas noteikto kārtību;
b) mežsaimniecības pasākumiem 
jaunattīstības valstīs, ar kurām ir noslēgts 
nolīgums saskaņā ar 11.a panta 
5. punktu, un
c) jebkuriem mežsaimniecības projektiem 
jaunattīstības valstīs atbilstīgi 28. pantā 
minētajam starptautiskajam nolīgumam.”

Or. en

Pamatojums

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

Grozījums Nr. 778
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
28.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Iekļauj šādu 28.b pantu:

“28.b pants

Kredītu izmantošana no mežsaimniecības 
pasākumiem

Neatkarīgi no 11.a un 28. panta 
dalībvalstis atļauj iekārtu operatoriem 
izmantot kredītus ne vairāk kā (X %) 
līmenī no to iekārtu gada pārbaudītajām 
emisijām no:
a) apmežošanas un mežu atjaunošanas 
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projektiem, kurus sertificējusi Tīras 
attīstības mehānisma (CDM) valde, un no 
projektiem, kuri apliecinājumu saņēmuši 
saskaņā ar kopīgas īstenošanas 
uzraudzības komitejas noteikto kārtību;
b) mežsaimniecības pasākumiem 
jaunattīstības valstīs, ar kurām ir noslēgts 
nolīgums saskaņā ar 11.a panta 
5. punktu, un
c) jebkuriem mežsaimniecības projektiem 
jaunattīstības valstīs atbilstīgi 28. pantā 
minētajam starptautiskajam nolīgumam.”

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums ietvertu mežsaimnieciskos pasākumos iegūtus oglekļa dioksīda kredītus 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 2013. gadā, kad tiktu panākta jauna (pēc Kioto 
protokola) starptautiska vienošanās par klimata pārmaiņām. Ar to tiktu dots nopietns mājiens 
jaunattīstības valstīm risināt saprātīgus pasākumus klimata pārmaiņu nelabvēlīgās ietekmes 
mazināšanai un nodrošinātu ierobežotu elastīgumu Eiropas nozarei.

Grozījums Nr. 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Iekļauj šādu 28.a pantu:
“28.a pants

Atkāpe
Papildus 10.a panta noteikumiem no 
2013. gada 1. janvāra Ignalinas 
Atomelektrostacijas ekspluatācijas drīzas 
pārtraukšanas rezultātā saskaņā ar 
Pievienošanās līguma 4. protokolu 
Lietuvai piešķir gada nenododamās 
emisijas papildu kvotas, kas paredzētas 
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spēkstacijām, kuras darbojas, izmantojot 
fosilo kurināmo. Šo papildus piešķiramo 
kvotu daudzumu aprēķina, pamatojoties 
uz starpību starp Lietuvas enerģijas 
nozarē emitēto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas apjomu, kas veidosies, ražojot 
elektroenerģiju pēc Ignalinas 
Atomelektrostacijas slēgšanas, un 
elektroenerģijas ražošanas nozarē emitēto 
siltumnīcefekta gāzu vidējo apjomu laika
posmā no 2005. līdz 2009. gadam.
Komisija pārskata šo atkāpi 2018. gadā, 
ņemot vērā apstākļus Lietuvas 
elektroenerģijas ražošanas nozarē.”

Or. en

Grozījums Nr. 780
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ar šādu pantu aizstāj 30. pantu:
“30. pants

Pārskatīšana un turpmākā attīstība
[…]
2. Pamatojoties uz šīs direktīvas 
piemērošanā gūto pieredzi […], kā arī 
ņemot vērā starptautiska līmeņa 
sasniegumus, Komisija gatavo ziņojumu 
par šīs direktīvas piemērošanu, 
apsverot:
a) […] vai […] Kopienas sistēmā jāiekļauj
citas nozares un darbības;
b) definīciju, maksas un sankciju 
turpmāku saskaņošanu;
c) robežvērtības, lai no Kopienas sistēmas 
izslēgtu nelielas iekārtas, kuras izmanto 
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līdzvērtīgus pasākumus;
d) jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 
un kaitīgu spekulāciju.
[…]
Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei […].
[...]
3.a Komisija pēc iespējas ātrāk iesniedz 
likumdošanas priekšlikumus, lai Kopienas 
sistēmā līdz 2013. gadam iekļautu 
kuģniecības nozari.
3.b Komisija līdz 2013. gadam iesniedz 
attiecīgus likumdošanas priekšlikumus, 
kas paredz konkrētu termiņu vairāku 
nozaru, proti, kravu pārvadājumu pa 
autoceļiem, kalnrūpniecības un atkritumu 
apsaimniekošanas, iekļaušanai Kopienas 
sistēmā un kas pamatotos uz iekļaušanas 
iespēju pilnīgu izmaksu, ieguvumu un 
īpašu gadījumu novērtējumu.”

Or. en

Pamatojums

Kuģniecība ir jāiekļauj ETS, savukārt Komisijai jānovērtē, vai ETS iekļaut arī tādas nozares 
kā kravas pārvadājumi pa autoceļiem, kalnrūpniecība un atkritumu apsaimniekošana.

Grozījums Nr. 781
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
30. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) 30. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

“2. Pamatojoties uz šīs direktīvas 
piemērošanā gūto pieredzi un progresu, 
kas panākts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
monitoringā, kā arī ņemot vērā 
starptautiska līmeņa sasniegumus, 
Komisija gatavo visaptverošu 
novērtējuma ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu, apsverot inter alia:
a) to, vai un kā būtu jāgroza I pielikums, 
lai tajā iekļautu citas nozares darbības, 
cita starpā ķīmijas un alumīnija [...] 
nozares darbības, un citas II pielikumā 
minēto siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas, lai uzlabotu sistēmas 
ekonomisko efektivitāti;
aa) emisijas kvotu cenu svārstības;
b) Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas saistību ar starptautisko 
emisijas kvotu tirdzniecību, kas sākās
2008. gadā;
[...]
[...]
e) emisijas kvotu tirdzniecības saistību 
ar citiem pasākumiem, tostarp 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, kurus
īsteno dalībvalstu un Kopienas līmenī, 
ietverot nodokļu politiku, kas vērsti uz 
tiem pašiem mērķiem;
[...]
g) sankciju līmeni par emisijas 
pārsniegšanu, ņemot vērā, cita starpā, 
inflāciju;
h) kvotu tirdzniecības sistēmas darbību, 
it īpaši ņemot vērā oglekļa pārvirzi, kā 
arī citus iespējamos traucējumus tirgū;
[...]
j) iekārtu kopfondus;
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k) iespēju izstrādāt Kopienas mēroga 
kvotu sadales kritērijus, ņemot vērā 
labākās pieejamās tehnikas un izmaksu 
un guvumu analīzi;
l) projekta mehānismu ietekmi uz 
projekta norises valstīm, īpaši uz to 
attīstības mērķiem, to, vai ir 
apstiprinātas KĪ un TAM 
hidroelektroenerģijas ražošanas 
projektu aktivitātes ar saražotās jaudas 
daudzumu, kas pārsniedz 500 MW un 
kam ir negatīva ietekme uz vidi vai 
negatīvas sociālas sekas, un šādas 
hidroelektriskās jaudas ražošanas 
projekta aktivitāšu rezultātā iegūto SES 
un ESV turpmāko izmantošanu 
Kopienas sistēmā;

m) atbalstu rīcībspējas palielināšanas 
pasākumiem jaunattīstības valstīs un 
valstīs, kas ir iekļāvušās pārejas procesā 
uz tirgus ekonomiku;
n) praktiskos pasākumus un procedūras 
dalībvalsts iekšzemes projekta aktivitāšu 
apstiprināšanai un kvotu piešķiršanai 
par emisijas samazinājumiem vai 
ierobežojumiem, kas radušies no šādām 
aktivitātēm no 2008. gada;
o) tehniskos noteikumus saistībā ar 
kredītu pagaidu raksturu un 
ierobežojumu 1 % apmērā zemes 
lietošanas, zemes lietošanas maiņas un 
mežsaimnieciskās darbības tiesību 
piešķiršanai, kā tas noteikts Lēmumā 
17/CP.7, kā arī noteikumus, kas saistīti 
ar rezultātiem, kuri gūti, novērtējot 
iespējamo risku saistībā ar ģenētiski 
modificētu organismu un potenciāli 
invazīvo svešzemju sugu izmantošanu, 
lai ļautu operatoriem izmantot SES un 
ESV, kas saistīti ar apmežošanas un 
mežu atjaunošanas projekta aktivitātēm 
saskaņā ar Kopienas 2008. gada sistēmu, 
saskaņā ar lēmumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar UNFCCC vai Kioto 
protokolu.
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Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam
iesniedz šo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Komisijai, vajadzības 
gadījumā pievienojot priekšlikumus.
Ziņojums jāsagatavo un jāiesniedz kopā 
ar ziņojumu par Lēmuma 2008/xxxx 
piemērošanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 782
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants - 21.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) 30. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

“2. Pamatojoties uz šīs direktīvas 
piemērošanā gūto pieredzi un progresu, 
kas panākts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
monitoringā, kā arī ņemot vērā 
starptautiska līmeņa sasniegumus, 
Komisija gatavo visaptverošu 
novērtējuma ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu, apsverot inter alia:
a) to, vai un kā būtu jāgroza I pielikums, 
lai tajā iekļautu citas nozares darbības, 
cita starpā ķīmijas un alumīnija [...] 
nozares darbības, un citas II pielikumā 
minēto siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas, lai uzlabotu sistēmas 
ekonomisko efektivitāti;
aa) emisijas kvotu cenu svārstības;
b) Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas saistību ar starptautisko 
emisijas kvotu tirdzniecību, kas sākās
2008. gadā;
[...]
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[...]
e) emisijas kvotu tirdzniecības saistību 
ar citiem pasākumiem, tostarp 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, kurus
īsteno dalībvalstu un Kopienas līmenī, 
ietverot nodokļu politiku, kas vērsti uz 
tiem pašiem mērķiem;
[...]
g) sankciju līmeni par emisijas 
pārsniegšanu, ņemot vērā, cita starpā, 
inflāciju;
h) kvotu tirdzniecības sistēmas darbību, 
it īpaši ņemot vērā oglekļa pārvirzi, kā 
arī citus iespējamos traucējumus tirgū;
[...]
j) iekārtu kopfondus;
k) iespēju izstrādāt Kopienas mēroga 
kvotu sadales kritērijus, ņemot vērā 
labākās pieejamās tehnikas un izmaksu 
un guvumu analīzi;
l) projekta mehānismu ietekmi uz 
projekta norises valstīm, īpaši uz to 
attīstības mērķiem, to, vai ir 
apstiprinātas KĪ un TAM 
hidroelektroenerģijas ražošanas 
projektu aktivitātes ar saražotās jaudas 
daudzumu, kas pārsniedz 500 MW un 
kam ir negatīva ietekme uz vidi vai 
negatīvas sociālas sekas, un šādas 
hidroelektriskās jaudas ražošanas 
projekta aktivitāšu rezultātā iegūto SES 
un ESV turpmāko izmantošanu 
Kopienas sistēmā;
m) atbalstu rīcībspējas palielināšanas 
pasākumiem jaunattīstības valstīs un 
valstīs, kas ir iekļāvušās pārejas procesā 
uz tirgus ekonomiku;
n) praktiskos pasākumus un procedūras 
dalībvalsts iekšzemes projekta aktivitāšu 
apstiprināšanai un kvotu piešķiršanai 
par emisijas samazinājumiem vai 
ierobežojumiem, kas radušies no šādām 
aktivitātēm no 2008. gada;
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o) tehniskos noteikumus saistībā ar 
kredītu pagaidu raksturu un 
ierobežojumu 1 % apmērā zemes 
lietošanas, zemes lietošanas maiņas un 
mežsaimnieciskās darbības tiesību 
piešķiršanai, kā tas noteikts Lēmumā 
17/CP.7, kā arī noteikumus, kas saistīti 
ar rezultātiem, kuri gūti, novērtējot 
iespējamo risku saistībā ar ģenētiski 
modificētu organismu un potenciāli 
invazīvo svešzemju sugu izmantošanu, 
lai ļautu operatoriem izmantot SES un 
ESV, kas saistīti ar apmežošanas un 
mežu atjaunošanas projekta aktivitātēm 
saskaņā ar Kopienas 2008. gada sistēmu, 
saskaņā ar lēmumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar UNFCCC vai Kioto 
protokolu.
Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam
iesniedz šo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Komisijai, vajadzības 
gadījumā pievienojot priekšlikumus.
Ziņojums jāsagatavo un jāiesniedz kopā 
ar ziņojumu par Lēmuma 2008/xxxx 
piemērošanu.”

Or. en

Pamatojums

Klimata un enerģētikas pakete ir ļoti komplicēts un sarežģīts politisks rīks, kura darbību 
vajadzētu izsmeļoši pārskatīt 2015. gadā.
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