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Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Eiropadomes 2014. gada 

23.-24. oktobra secinājumos par klimata 

un enerģētikas politikas satvaru 

laikposmam līdz 2030. gadam ir 

apstiprināts saistošs mērķrādītājs līdz 

2030. gadam visas tautsaimniecības 

mērogā panākt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas iekšējo samazinājumu vismaz par 

40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, 

un 2016. gada marta sanāksmē šo nostāju 

vēlreiz apstiprināja. Vides padomes 

2015. gada 6. marta sanāksmē šis 

Savienības un tās dalībvalstu devums tika 

oficiāli apstiprināts kā iecerētais 

nacionāli noteiktais devums. 

svītrots 

Or. en 
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Gerben-Jan Gerbrandy 

Saistoši ikgadējie siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi, kas jāpanāk, lai izpildītu 

Parīzes nolīgumā paredzētās saistības 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropadomes 2014. gada oktobra 

secinājumos minēts, ka šis mērķrādītājs 

Savienībai būtu jāsasniedz kopīgi pēc 

iespējas rentablākā veidā, līdz 

2030. gadam panākot samazinājumus — 

salīdzinājumā ar 2005. gadu — apjomā 

līdz 43 % un 30 % attiecīgi nozarēs, kas 

ietilpst ETS un kas ETS neietilpst, 

centienu sadalē pamatojoties uz relatīvo 

iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 

iedzīvotāju. Lai šādus emisijas 

samazinājumus panāktu, savu artavu 

vajadzētu dot visiem tautsaimniecības 

sektoriem un šajos centienos vajadzētu 

iesaistīties visām dalībvalstīm, tāpēc ir 

jārod līdzsvars starp taisnīgumu un 

solidaritāti; to dalībvalstu nacionālajiem 

mērķrādītājiem, kuru IKP uz vienu 

iedzīvotāju ir lielāks par Savienības vidējo 

rādītāju, vajadzētu piemērot relatīvus 

pielāgojumus, kas taisnīgi un līdzsvaroti 

atspoguļo izmaksefektivitāti. Šādas 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanas gaitā tiktu kāpināta 

efektivitāte un inovācija Eiropas 

ekonomikā un, konkrētāk, tiktu veicināti 

dažādi uzlabojumi, jo īpaši ēku sektorā, 

lauksaimniecībā, atkritumu 

apsaimniekošanā un transportā, ciktāl uz 

minētajām jomām attiecas šī regula. 

svītrots 

Or. en 
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Gerben-Jan Gerbrandy 

Saistoši ikgadējie siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi, kas jāpanāk, lai izpildītu 

Parīzes nolīgumā paredzētās saistības 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) 2016. gada 10. jūnijā Komisija 

nāca klajā ar priekšlikumu, ka ES 

jāratificē Parīzes nolīgums. Šis leģislatīvā 

akta priekšlikums ir daļa no pasākumiem, 

ar ko ES pildīs Parīzes nolīgumā 

paredzētās saistības. Savienības apņēmību 

panākt emisijas samazinājumus visas 

tautsaimniecības mērogā apliecina 

Savienības un tās dalībvalstu iecerētais 

nacionāli noteiktais devums, ko UNFCCC 

sekretariātam iesniedza 2015. gada 

6. martā. 

svītrots 

Or. en 
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Saistoši ikgadējie siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi, kas jāpanāk, lai izpildītu 

Parīzes nolīgumā paredzētās saistības 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Parīzes nolīgums aizstāj pieeju, ko 

paredz 1997. gada Kioto protokols, kurš 

pēc 2020. gada vairs nebūs spēkā. 

(4) Derētu atcerēties, ka ES klimata 

un enerģētikas politika vēl arvien iet to 

pašu mūžam nepareizo ceļu. Kamēr visa 

pasaule ASV vadībā strādā progresa un 

labklājības vārdā, tikmēr ES turpina 

lepnā vientulībā bezjēdzīgi cīnīties pret 

klimata pārmaiņām. 

Or. en 
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Gerben-Jan Gerbrandy 

Saistoši ikgadējie siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi, kas jāpanāk, lai izpildītu 

Parīzes nolīgumā paredzētās saistības 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Pāreja uz tīru enerģiju nozīmē, ka 

jāmainās investīciju modeļiem, ka 

vajadzīgi attiecīgi stimuli visās 

rīcībpolitikas jomās. Viena no 

nozīmīgākajām Savienības prioritātēm ir 

noturīgas Enerģētikas savienības izveide, 

kas ļaus iedzīvotājus nodrošināt ar drošu, 

ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un lētu 

enerģiju. Lai to panāktu, ar šo regulu ir 

jāturpina vērienīgie pasākumi klimata 

jomā un jāpanāk progress pārējos 

Enerģētikas savienības aspektos, kā 

izklāstīts Pamatstratēģijā spēcīgai 

Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu 

klimata pārmaiņu politiku16. 

(5) Svarīgi paturēt prātā, ka ar milzīgo 

klimata regulējuma nastu izdosies vien 

iedzīt pamatīgā krīzē Eiropas uzņēmumus, 

kas ar savām darbvietām un emisijām ir 

spiesti pārcelties uz ārzonām. 

_________________  

16 COM(2015)80.  

Or. en 

 

 


