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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

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

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

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

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

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) [Runājot par pieeju kvotu piešķiršanai, 
aviācijai būtu jāpiemēro tāds režīms, kas 
atbilst šīs nozares iespējām vidēji ilgā un 
ilgā termiņā izmantot alternatīvus 
degvielas veidus. Tas nozīmē, ka 
2013. gadā 80 % no kvotām piešķirs bez 
maksas, bet pēcāk aviācijai piešķirto 
bezmaksas kvotu apjoms ik gadu 
samazināsies par vienādu daudzumu un 
2020. gadā bezmaksas kvotas vairs 
nepiešķirs. Kopienai un dalībvalstīm arī 
turpmāk jācenšas panākt vienošanās par 
globāliem pasākumiem, lai samazinātu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
aviācijas nozarē; kad nākamo reizi 
pārskatīs Kopienas sistēmu, jāizvērtē arī 
stāvoklis šajā nozarē.] Pirms šīs direktīvas 
piemērošanas Eiropas Savienības 
attālākajos reģionos un salās, tostarp 
mazajās salu dalībvalstīs, ir jāveic 
ietekmes novērtējums. Ja ietekmes 
novērtējums liecina, ka šīs direktīvas 
piemērošana var radīt nelabvēlīgas 
sociālās un ekonomiskās sekas, Komisija 
pieņem pasākumus šo seku mazināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai gan pirmajā tirdzniecības posmā 
gūtā pieredze liecina, ka Kopienas sistēmai 
ir potenciāls, un emisiju kvotu valsts 
sadales plānu noslēgšana otrajam 
tirdzniecības periodam ļaus panākt 
ievērojamus emisiju samazinājumus līdz 
2012. gadam, pārskatā konstatēts, ka katrā 
ziņā jāizveido saskaņotāka emisiju 
tirdzniecības sistēma, lai lietderīgāk 
izmantotu ieguvumus no emisiju 
tirdzniecības, novērstu traucējumus iekšējā 
tirgū un sekmētu emisiju tirdzniecības 
sistēmu savstarpēju sasaisti. Turklāt 
jānodrošina lielāka paredzamība un 
jāpaplašina sistēmas darbības joma, to 
attiecinot uz jaunām nozarēm un gāzēm, lai 
dotu spēcīgākus signālus par oglekļa 
cenām, kas savukārt stimulētu 
nepieciešanos ieguldījumus, un lai sniegtu 
jaunas emisiju samazināšanas iespējas, kas 
savukārt ļaus pazemināt emisiju 
samazināšanas izmaksas un palielināt 
sistēmas efektivitāti.

(7) Lai gan pirmajā tirdzniecības posmā 
gūtā pieredze liecina, ka Kopienas sistēmai 
ir potenciāls, un emisiju kvotu valsts 
sadales plānu noslēgšana otrajam 
tirdzniecības periodam ļaus panākt 
ievērojamus emisiju samazinājumus līdz 
2012. gadam, pārskatā konstatēts, ka katrā 
ziņā jāizveido saskaņotāka emisiju 
tirdzniecības sistēma, lai lietderīgāk 
izmantotu ieguvumus no emisiju 
tirdzniecības, ierobežotu spekulāciju,
novērstu traucējumus iekšējā tirgū un 
sekmētu emisiju tirdzniecības sistēmu 
savstarpēju sasaisti. Turklāt jānodrošina 
lielāka paredzamība un jāpaplašina 
sistēmas darbības joma, to attiecinot uz 
jaunām nozarēm un gāzēm, lai dotu 
spēcīgākus signālus par oglekļa cenām, kas 
savukārt stimulētu nepieciešanos 
ieguldījumus, un lai sniegtu jaunas emisiju 
samazināšanas iespējas, kas savukārt ļaus 
pazemināt emisiju samazināšanas izmaksas 
un palielināt sistēmas efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
11. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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