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Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo
tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas
datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1814

►B

(2015. gada 6. oktobris)
par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes
rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 264, 9.10.2015., 1. lpp.)
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(2015. gada 6. oktobris)
par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības
sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko
groza Direktīvu 2003/87/EK
(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants
Tirgus stabilitātes rezerve
1.
Tirgus stabilitātes rezervi izveido 2018. gadā, un kvotu ieskaitī
šanu rezervē uzsāk no 2019. gada 1. janvāra.

2.
900 miljonus kvotu, ko atskaita no izsolāmo kvotu apjomiem
laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam, kā noteikts Regulā (ES)
Nr. 176/2014, ievērojot Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punktu,
nepievieno apjomiem, kas izsolāmi 2019. un 2020. gadā, bet gan
ieskaita rezervē.

3.
Kvotas, kas nav piešķirtas iekārtām, ievērojot Direktīvas
2003/87/EK 10.a panta 7. punktu, un kvotas, kas nav piešķirtas
iekārtām, jo tiek piemērots minētās direktīvas 10.a panta 19. un
20. punkts, 2020. gadā ieskaita rezervē. Komisija pārskata Direktīvu
2003/87/EK attiecībā uz minētajām nepiešķirtajām kvotām un vaja
dzības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšli
kumu.

4.
Komisija līdz nākamā gada 15. maijam publicē katru gadu apritē
esošo kvotu kopskaitu. Konkrētā gadā apritē esošo kvotu kopskaits ir to
kvotu kopējais skaits, kuras piešķirtas laikposmā kopš 2008. gada
1. janvāra, ietverot skaitu, kas minētajā laikposmā piešķirts saskaņā ar
Direktīvas 2003/87/EK 13. panta 2. punktu, un ar iekārtām dotās
tiesības saskaņā ar ES ETS izmantot starptautiskos kredītus attiecībā
uz emisijām, kuras radušās līdz minētā konkrētā gada 31. decembrim,
no kā atskaitīts ES ETS iekārtu verificēto emisiju kopējais daudzums
tonnās laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz tā paša konkrētā gada
31. decembrim, visas kvotas, kas anulētas saskaņā ar Direk
tīvas 2003/87/EK 12. panta 4. punktu, un rezervē esošo kvotu skaits.
Neņem vērā emisijas, kas radušās trīs gadu laikposmā no 2005. gada
līdz 2007. gadam, un kvotas, kas piešķirtas par šīm emisijām. Publicē
šana pirmo reizi notiek līdz 2017. gada 15. maijam.

5.
Kvotu skaitu, kas atbilst 12 % no šā panta 4. punktā minētajā
jaunākajā publikācijā norādītā apritē esošo kvotu kopskaita, katru
gadu atskaita no to kvotu apjoma, kas dalībvalstīm jāizsola saskaņā ar
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Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 2. punktu, un ieskaita rezervē
12 mēnešu laikposmā, sākot no minētā gada septembra, ja vien rezervē
ieskaitāmo kvotu skaits nav mazāks par 100 miljoniem. Pirmajā
rezerves darbības gadā arī laikā no minētā gada 1. janvāra līdz 1.
septembrim ieskaita arī 8 % no jaunākajā publikācijā norādītā apritē
esošo kvotu kopskaita (tas ir, 1 % par katru kalendāro mēnesi).
►M1 Atkāpjoties no pirmā un otrā teikuma, līdz 2023. gada 31. decem
brim minētajos teikumos minētos procentuālos lielumus un 100 miljonus
kvotu divkāršo. ◄

Neskarot to kvotu kopskaitu, kuras jāatskaita saskaņā ar šo punktu,
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā
minētās kvotas neņem vērā līdz 2025. gada 31. decembrim, nosakot
dalībvalstu ieguldījumus, kas veido minēto kopskaitu.

▼M1
5.a
Ja vien netiek noteikts citādi pirmajā pārskatīšanā, kas tiek veikta
saskaņā ar 3. pantu, sākot no 2023. gada, rezervē turētās kvotas, kuru
apjoms pārsniedz to kvotu kopējo apjomu, kuras izsolītas iepriekšējā
gada laikā, vairs nav derīgas.

▼B
6.
Jebkurā gadā, ja apritē esošo kvotu kopskaits ir mazāks nekā
400 miljoni, no rezerves atbrīvo 100 miljonus kvotu un pievieno
kvotu apjomam, kas dalībvalstīm jāizsola saskaņā ar Direktīvas
2003/87/EK 10. panta 2. punktu. Ja rezervē ir mazāk nekā 100 miljoni
kvotu, saskaņā ar šo punktu atbrīvo visas rezervē esošās kvotas.

7.
Jebkurā gadā, ja šā panta 6. punkts nav piemērojams un tiek
pieņemti pasākumi saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 29.a pantu, no
rezerves atbrīvo 100 miljonus kvotu un pievieno kvotu apjomam, kas
dalībvalstīm jāizsola saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10. panta
2. punktu. Ja rezervē ir mazāk nekā 100 miljoni kvotu, saskaņā ar
šo punktu atbrīvo visas rezervē esošās kvotas.

8.
Ja pēc apritē esošo kvotu kopskaita publicēšanas tiek veikti pasā
kumi, ievērojot 5., 6. vai 7. punktu, izsoļu kalendāros ņem vērā rezervē
ieskaitītās vai no tās atbrīvojamās kvotas. Kvotas ieskaita rezervē vai
atbrīvo no tās 12 mēnešu laikposmā. Ja kvotas atbrīvo saskaņā ar 6. vai
7. punktu, tad neatkarīgi no laikposma, kurā atbrīvošana notiek, ņem
vērā to, cik lieli bija dalībvalstu ieguldījumi laikā, kad kvotas ieskaitīja
rezervē, un ņem vērā arī to, kādā secībā kvotas ir ieskaitītas rezervē.

02015D1814 — LV — 08.04.2018 — 001.001 — 4
▼B
2. pants
Direktīvas 2003/87/EK grozījumi
Direktīvu 2003/87/EK groza šādi:

1) direktīvas 10. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.
Sākot ar 2019. gadu, dalībvalstis izsola visas kvotas, kas
nav piešķirtas bez maksas saskaņā ar 10.a un 10.c pantu un nav
ieskaitītas tirgus stabilitātes rezervē, kura izveidota ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2015/1814 (*).

___________
(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 6. oktobra Lēmu
mu (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes
rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu
2003/87/EK (OV L 264, 9.10.2015., 1. lpp.).”;

b) pēc 1. punkta iekļauj šādu punktu:

“1.a
Ja kvotu apjoms, kas dalībvalstīm jāizsola katra šīs direk
tīvas 13. panta 1. punktā minētā perioda pēdējā gadā, par vairāk
nekā 30 % pārsniedz to kvotu paredzamo vidējo apjomu, kas
izsolāms nākamā perioda pirmajos divos gados pirms
Lēmuma (ES) 2015/1814 1. panta 5. punkta piemērošanas, tad
no perioda pēdējā gadā izsolāmo kvotu apjoma atskaita divas
trešdaļas no starpības starp abiem apjomiem un to vienādās
daļās pieskaita apjomiem, kas dalībvalstīm jāizsola nākamā
perioda pirmajos divos gados.”;

2) direktīvas 13. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis piešķir personām kvotas par kārtējo periodu, lai aizstātu
to rīcībā esošās kvotas, kuras tiek anulētas saskaņā ar pirmo daļu.
Līdzīgi arī kvotas, kas ir tirgus stabilitātes rezervē un kas vairs nav
derīgas, aizstāj ar kvotām, kas ir derīgas kārtējā periodā.”

3. pants
Pārskatīšana
Komisija uzrauga rezerves darbību saistībā ar ziņojumu, kas paredzēts
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 5. punktā. Minētajā ziņojumā būtu
jāizvērtē būtiska ietekme uz konkurētspēju, jo īpaši rūpniecības nozarē,
tostarp saistībā ar IKP, nodarbinātības un investīciju rādītājiem. Trīs
gadu laikā pēc rezerves darbības sākuma un pēc tam reizi piecos
gados Komisija, pamatojoties uz Eiropas oglekļa tirgus sistemātiskas
darbības analīzi, pārskata rezervi un attiecīgā gadījumā iesniedz priek
šlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Katrā pārskatīšanā pievērš
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īpašu uzmanību procentos izteiktajam skaitlim, ar kuru nosaka, cik
kvotu jāieskaita rezervē, ievērojot šā lēmuma 1. panta 5. punktu, kā
arī apritē esošo kvotu kopskaita skaitliskajai robežvērtībai un to kvotu
skaitam, kas jāatbrīvo no rezerves, ievērojot šā lēmuma 1. panta 6. vai
7. punktu. Veicot pārskatīšanu, Komisija arī vērtē rezerves ietekmi uz
izaugsmi, nodarbinātību, Savienības rūpniecības konkurētspēju un
oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risku.

4. pants
Pārējas noteikums
Direktīvas 2003/87/EK, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2009/29/EK (1), 10. panta 1. punktu turpina piemērot līdz
2018. gada 31. decembrim.

5. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/29/EK (2009. gada
23. aprīlis), ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu
Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības
sistēmu (OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.).

