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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES EMISIJAS KVOTU TIRDZNIECĪBAS
SISTĒMA (ETS)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad no 2019. gada
30. marta plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)1 Apvienotā Karaliste
kļūs par “trešo valsti”2.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā nenoteiktību saistībā ar izstāšanās līguma ratifikāciju, visām ieinteresētajām
personām un īpaši ekonomikas dalībniekiem tiek atgādināts par juridiskām sekām, ar
kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.
Ja vien izstāšanās līguma projektā3 nebūs paredzēts pārejas periods, no izstāšanās dienas
ES noteikumi, kas reglamentē ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, un jo īpaši
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā4
un Komisijas 2013. gada 2. maija Regula (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības
reģistru5, Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami. Tam ir konkrēti šādas sekas.

1

Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.

3

Sal. līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
un Eiropas Atomenerģijas kopienas projekta ceturto daļu, par ko sarunu vedēju līmenī panākta
vienošanās 2018. gada 14. novembrī (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreementwithdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en).
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OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.
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Komisijas 2013. gada 2. maija Regula (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 122, 3.5.2013., 1. lpp.)

1.

ES EMISIJAS KVOTU TIRDZNIECĪBAS SISTĒMAS DARBĪBAS JOMA
Direktīvu 2003/87/EK piemēro emisijām no I pielikumā minētajām darbībām un tās
II pielikumā minētajām siltumnīcefekta gāzēm (sal. Direktīvas 2003/87/EK
2. pantu). Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā ir iekļautas konkrētas darbības, ko
veic stacionārās iekārtās, kā arī aviācijā.
1.1.

Stacionārās iekārtas
Saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
ietver visas stacionāras iekārtas visās ES dalībvalstīs, kuras veic Direktīvas
2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās darbības un emitē siltumnīcefekta gāzes,
kas uzskaitītas Direktīvas 2003/87/EK II pielikumā.
No izstāšanās dienas stacionārajām iekārtām Apvienotajā Karalistē vairs
nepiemēros Savienības tiesību aktus un ES emisijas kvotu tirdzniecības
sistēmu.

1.2.

Aviācija
Lai gan Direktīva 2003/87/EK vispārīgi attiecas uz visiem “lidojumiem, kas
ielido no lidlauka vai izlido no lidlauka, kas atrodas tādas dalībvalsts
teritorijā, uz kuru attiecas Līgums” (Direktīvas 2003/87/EK 3.a pants un I
pielikuma 6. punkts), tajā ir paredzēta arī atkāpe no pamatpienākumiem
attiecībā uz “lidojumiem uz/no lidlaukiem, kas atrodas valstīs ārpus EEZ”
(Direktīvas 2003/87/EK 28.a pants).
No izstāšanās dienas atkāpe no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas
attiecas uz lidojumiem no Apvienotās Karalistes uz ES un otrādi.

2.

ADMINISTRĒJOŠĀ DALĪBVALSTS GAISAKUĢU OPERATORIEM
Lai nodrošinātu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pareizu īstenošanu,
Direktīvas 2003/87/EK 18.a pantā gaisakuģu operatoriem ir noteikta administrējošā
dalībvalsts.
No izstāšanās dienas Apvienotā Karaliste vairs nevarēs būt par administrējošo
dalībvalsti. Lai informētu gaisakuģu operatorus par to, kura ir administrējošā
dalībvalsts6, Komisijas dienesti, veicot ikgadējo atjaunināšanu7, atjauninās
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Sk. 2. pielikumu Komisijas paziņojumam “Sagatavošanās saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos
no Eiropas Savienības 2019. gada 30. martā: rīcības plāns ārkārtas situācijai”, COM (2018) 880,
2018. gada 13. novembris.
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Direktīvas 2003/87/EK 18.a panta 3. punkta b) apakšpunkts.

2

Komisijas Regulā (EK) Nr. 748/20098 noteikto gaisakuģu operatoru sadalījuma
sarakstu. 9
3.

VERIFIKĀCIJAS ZIŅOJUMS; VERIFICĒTĀJU AKREDITĀCIJA
Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 14. panta 3. punktu iekārtu vai gaisakuģu
operatoriem katru gadu jāveic CO2 emisiju monitorings un par tām jāziņo
kompetentajai iestādei. Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 15. pantu šos ziņojumus
verificē.
Saskaņā ar 44. pantu un II pielikumu Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/2067
(2018. gada 19. decembris) par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK10 verificētājam, kas izdod
verifikācijas ziņojumu, jābūt akreditētam saskaņā ar minētās regulas un Regulas
(EK) Nr. 765/200811 noteikumiem.
No izstāšanās dienas Apvienotās Karalistes Valsts akreditācijas struktūras veikta
akreditācija Eiropas Savienībā vairs nebūs derīga.
Tādējādi no izstāšanās dienas verificētāji, kurus akreditējusi Apvienotās Karalistes
Valsts akreditācijas struktūra, vairs nevar izdot Direktīvā 2003/87/EK noteiktos
verifikācijas ziņojumus.

4.

KONTI SAVIENĪBAS REĢISTRĀ
Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 19. pantu Savienības reģistrā glabājas emisijas
kvotas, kas piešķirtas saskaņā ar ES ETS. Savienības reģistrs pastāvīgi veic uzskaiti
par to, kam pieder elektroniskajos kontos turēto stacionārajām iekārtām un
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Komisijas 2009. gada 5. augusta Regula (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri
2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās
aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti (OV L 219,
22.8.2009., 1. lpp.).
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Šis sadalījums ir aktuāls aviācijas drošībai, jo ar to tiek noteikta “pilnvarotā iestāde”, lai apzīmētu
gaisa pārvadātājus, kas veic pārvadājumus uz Savienību no trešās valsts lidostas. Sk. 6.8.1.1.b iedaļu
pielikumā Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regulai (ES) 2015/1998, ar ko nosaka sīki
izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 299,
14.11.2015., 1. lpp.) un “Paziņojumu ieinteresētajām personām — Apvienotās Karalistes izstāšanās un
ES noteikumi aviācijas drošības un jūras drošības jomā” (REV1, 2018. gada 23. oktobris).
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Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) 2018/2067 par datu verifikāciju un
verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L
334, 31.12.2018., 94. lpp.).
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka
akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (OV L 218, 13.8.2008.,
30. lpp.).
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gaisakuģu operatoriem atvēlēto kvotu īpašumtiesības. Savienības reģistrs darbojas
arī kā ES un atsevišķu dalībvalstu Kioto protokola reģistrs12.
Kontus Savienības reģistrā pārvalda ES dalībvalsts.
No izstāšanās dienas Apvienotā Karaliste vairs nevar pārvaldīt kontus Savienības
reģistrā un Savienības reģistrs vairs nav Apvienotās Karalistes Kioto protokola
reģistrs. Kontiem Savienības reģistrā, ko pārvalda Apvienotā Karaliste, un kontiem
Apvienotās Karalistes Kioto protokola reģistrā no izstāšanās dienas vairs nevarēs
piekļūt.
5.

IZSOLES, BEZMAKSAS KVOTAS UN STARPTAUTISKO KREDĪTU APMAIŅA
ES ETS paredz dalībvalstu veiktu izsoli13, dalībvalstu īstenotu kvotu bezmaksas
piešķiršanu14 un starptautisko kredītu apmaiņu starp iekārtu un gaisakuģu
operatoriem15.
No izstāšanās dienas Apvienotā Karaliste vairs nevarēs rīkot izsoles, Apvienotās
Karalistes administrēto kontu bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas un
starptautisko kredītu apmaiņu nevarēs veikt Apvienotās Karalistes administrētie
iekārtu un gaisakuģu operatori.
Ieinteresētajām personām tiek atgādināts, ka no 2019. gada 1. janvāra Apvienotās
Karalistes izsolītās vai piešķirtās emisijas kvotas tiks apzīmētas ar valsts kodu16.
Iekārtu vai gaisakuģu operatori nedrīkst nodot emisijas kvotas, kas marķētas ar
valsts kodu17. To kvotu marķēšanu, kuras izsola vai piešķir Apvienotā Karaliste,
atceļ nākamajā dienā pēc dienas, kad ir deponēti izstāšanās līguma ratifikācijas
instrumenti18.
Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 389/2013 99. panta 5. punktu Komisijai ir
pilnvaras apturēt kvotu bezmaksas piešķiršanu, kvotu izsoli un starptautisko kredītu
apmaiņu attiecībā uz Apvienoto Karalisti. Uz šā pamata Komisija ārkārtas
pasākumu ietvaros ir devusi centrālajam administratoram norādījumu apturēt
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10. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 525/2013 par
mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai
valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām (OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.).
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Direktīvas 2003/87/EK 10. pants.
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Direktīvas 2003/87/EK 10.a pants.
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Direktīvas 2003/87/EK 11.a pants.
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Regulas (ES) Nr. 389/2013 41. panta 4. punkts.
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Regulas (ES) Nr. 389/2013 67. panta 4. punkts.
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Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) …/… , ar kuru groza Komisijas 2013. gada
2. maija Regulu Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru (C(2018)8871final)
(https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en).
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attiecīgos procesus Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 1. janvāra līdz dienai, kas
seko dienai, kad tiek deponēti izstāšanās līguma ratifikācijas instrumenti19.

Vispārīgu informāciju par šo tematu sniedz Komisijas tīmekļa vietne par ES ETS
(https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en). Šīs vietnes saturs vajadzības gadījumā tiks
atjaunināts ar papildu informāciju.
Eiropas Komisija
Klimata politikas ģenerāldirektorāts
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Komisijas 2018. gada 17. decembra lēmums par norādījumu centrālajam administratoram uz laiku
apturēt to attiecīgo Apvienotās Karalistes procesu akceptēšanu Eiropas Savienības darījumu žurnālā,
kas saistīti ar iedalīšanu bez maksas, izsolīšanu un apmainīšanu pret starptautiskajiem kredītiem
(C(2018) 8707).
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