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12.6.2017 A8-0208/55 

Grozījums Nr.  55 

Pilar Ayuso 

PPE grupas vārdā 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0208/2017 

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 

7. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piesaistījumu no atmežotas zemes, 

apmežotas zemes, apsaimniekotas 

aramzemes un apsaimniekotiem zālājiem 
papildu izmantošana, nepārsniedzot 

280 miljonus neto piesaistījumu 

No zemes izmantošanas, zemes 

izmantošanas maiņas un mežsaimniecības 

gūto piesaistījumu papildu izmantošana, 

nepārsniedzot 280 miljonus neto 

piesaistījumu 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Grozījums Nr.  56 

Pilar Ayuso 

PPE grupas vārdā 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0208/2017 

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 

7. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja tiek pieņemts deleģētais akts, ar 

ko atjaunina meža references līmeni, 

pamatojoties uz nacionālajiem 

mežsaimniecības uzskaites plāniem 

saskaņā ar [LULUCF] regulas 8. panta 

6. punktu, Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģēto aktu, ar kuru groza šā panta 

1. punktu, lai atspoguļotu uzskaites 

kategorijas „apsaimniekota meža zeme” 

devumu saskaņā ar šīs regulas 12. pantu. 

2. Ja tiek pieņemts deleģētais akts, ar 

ko atjaunina meža references līmeni, 

pamatojoties uz nacionālajiem 

mežsaimniecības uzskaites plāniem 

saskaņā ar [LULUCF] regulas 8. panta 

6. punktu, Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģēto aktu, ar kuru groza šā panta 

1. punktu un III pielikumā minētās 

uzskaites kategorijas, lai atspoguļotu to, ka 

saskaņā ar minētās regulas 12. pantu 

līdzsvaroti ir ņemta vērā uzskaites 

kategorija „apsaimniekota meža zeme”, 

nepārsniedzot 280 miljonu [tonnu 

CO2 ekv.] kopējo daudzumu, kas ir 

pieejams saskaņā ar šo pantu. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Grozījums Nr.  57 

Pilar Ayuso 

PPE grupas vārdā 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0208/2017 

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 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Regula [...] par zemes izmantošanā, 

zemes izmantošanas maiņā un 

mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta 

gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu 

klimata un enerģētikas politikas satvarā 

laikposmam līdz 2030. gadam] paredz 

noteikumus, kā jāuzskaita siltumnīcefekta 

gāzu emisijas un piesaistījumi saistībā ar 

zemes izmantošanu, zemes izmantošanas 

maiņu un mežsaimniecību (LULUCF). Lai 

gan šīs regulas vidisko rezultātu, proti, 

panāktos siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazinājumus, ietekmē tas, ka tiek ņemts 

vērā daudzums, kas nepārsniedz kopējo 

neto piesaistījumu un kopējo neto emisiju 

summu no atmežotas zemes, apmežotas 

zemes, apsaimniekotas aramzemes un 

apsaimniekotiem zālājiem, kā definēts 

Regulā [...], vēl viena iespēja, ko 

dalībvalstis vajadzības gadījumā varētu 

izmantot savu saistību izpildei, būtu 

elastības iespēja, kurā iekļautas ne vairāk 

kā 280 milj. t CO2 ekv., ko sadala starp 

dalībvalstīm saskaņā ar III pielikumu. Ja 

tiek pieņemts deleģētais akts, ar ko 

(12) Regula [...] par zemes izmantošanā, 

zemes izmantošanas maiņā un 

mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta 

gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu 

klimata un enerģētikas politikas satvarā 

laikposmam līdz 2030. gadam] paredz 

noteikumus par to, kā ir jāuzskaita 

siltumnīcefekta gāzu emisijas un 

piesaistījumi saistībā ar zemes 

izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 

un mežsaimniecību (LULUCF). Lai gan šīs 

regulas īstenošanas rezultātu attiecībā uz 

vidi (proti, panāktos siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazinājumus) ietekmē tas, ka 

tiek ņemts vērā daudzums, kurš 

nepārsniedz kopējo neto piesaistījumu un 

kopējo neto emisiju summu no atmežotas 

zemes, apmežotas zemes, apsaimniekotas 

aramzemes, apsaimniekotiem zālājiem un 

attiecīgā gadījumā no apsaimniekotiem 
mitrājiem, kā definēts Regulā [...], vēl 

viena iespēja, ko dalībvalstis vajadzības 

gadījumā varētu izmantot savu saistību 

izpildei, būtu elastības iespēja, kurā 

iekļautas ne vairāk kā 280 milj. t CO2 ekv., 
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atjaunina meža references līmeni, 

pamatojoties uz nacionālajiem 

mežsaimniecības uzskaites plāniem, 

saskaņā ar [LULUCF] regulas 8. panta 

6. punktu, tad saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu 

būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 

aktus attiecībā uz 7. pantu nolūkā 

atspoguļot to, ka minētajā pantā 

paredzētajā elastības iespējā tiek ņemta 

vērā uzskaites kategorija „apsaimniekota 

meža zeme”. Pirms šāda deleģētā akta 

pieņemšanas Komisijai, pamatojoties uz 

pieejamajiem datiem, vajadzētu izvērtēt to, 

cik pamatīga ir „apsaimniekotas meža 

zemes” uzskaite, jo īpaši to, cik liela 

saskanība pastāv starp prognozēto un 

faktisko mežistrādi. Bez tam šajā regulā 

vajadzētu atļaut ikgadējā iedalītā emisijas 

apjoma vienības brīvprātīgi dzēst, lai šo 

daudzumu varētu ņemt vērā, kad tiek 

izvērtēta dalībvalsts atbilstība Regulas [...] 

prasībām. 

ko sadala starp dalībvalstīm saskaņā ar 

III pielikumu. Ja tiek pieņemts deleģētais 

akts, ar ko atjaunina meža references 

līmeni, pamatojoties uz nacionālajiem 

mežsaimniecības uzskaites plāniem, 

saskaņā ar [LULUCF] regulas 8. panta 6. 

punktu, tad būtu jādeleģē Komisijai 

pilnvaras saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu pieņemt 

aktus attiecībā uz 7. pantu nolūkā 

atspoguļot to, ka minētajā pantā 

paredzētajā 280 miljonu [tonnu CO2 ekv.] 

elastības iespējā ir līdzsvaroti ņemta vērā 

uzskaites kategorija „apsaimniekota meža 

zeme”. Pirms šāda deleģētā akta 

pieņemšanas Komisijai, pamatojoties uz 

datiem, kas ir pieejami, vajadzētu izvērtēt, 

cik pamatīga ir „apsaimniekotas meža 

zemes” uzskaite, un jo īpaši izvērtēt 

konsekvenci starp prognozēto un faktisko 

mežistrādi. Bez tam šajā regulā vajadzētu 

atļaut ikgadējā iedalītā emisijas apjoma 

vienības brīvprātīgi dzēst, lai šo daudzumu 

varētu ņemt vērā, kad tiek izvērtēta 

dalībvalsts atbilstība Regulas [...] 

prasībām. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Grozījums Nr.  58 

Pilar Ayuso 

PPE grupas vārdā 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0208/2017 

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 

9.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a pants 

 Rezerve agrīnai rīcībai 

 1. Lai ņemtu vērā agrīnu rīcību 

laikposmā līdz 2020. gadam, kopējo 2026. 

līdz 2030. gadam iedalīto ikgadējo 

emisijas apjomu daudzumu, kas 

nepārsniedz 90 miljonus tonnu 

[CO2 ekv.], pēdējā šīs regulas 9. pantā 

minētajā atbilstības pārbaudē pēc 

dalībvalsts pieprasījuma tai ieskaita kā 

daudzumu, ko attiecīgā dalībvalsts ir 

izmantojusi atbilstības nolūkā, ar šādiem 

nosacījumiem: 

 a) saskaņā ar Lēmuma 

Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu un 

10. pantu dalībvalstij noteiktais kopējais 

ikgadējo emisijas apjomu daudzums, kas 

tai iedalīts laikposmā no 2013. līdz 

2020. gadam, pārsniedz pārbaudīto 

dalībvalsts ikgadējo siltumnīcefekta gāzu 

emisijas kopējo apjomu laikposmā no 

2013. līdz 2020. gadam; 

 b) dalībvalsts IKP uz vienu 
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iedzīvotāju 2013. gadā tirgus cenās 

nesasniedz ES vidējo rādītāju; 

 c) dalībvalsts ir līdz II un 

III pielikumā noteiktajam līmenim 

maksimāli izmantojusi 6. un 7. pantā 

minētās elastības iespējas; 

 d) dalībvalsts ir maksimāli 

izmantojusi 5. panta 2. un 3. punktā 

minētās elastības iespējas un nav 

pārskaitījusi tai iedalīto emisijas apjomu 

citai dalībvalstij saskaņā ar 5. panta 4. un 

5. punktu; un 

 e) Savienība kopumā ir sasniegusi 

savu 1. panta pirmajā daļā nosprausto 

mērķi. 

 2. Maksimālo daļu no 1. punktā 

minētā kopējā daudzuma, ko kādai 

dalībvalstij drīkst ieskaitīt atbilstības 

nolūkā, nosaka kā skaitļu attiecību, kur 

pirmais skaitlis ir starpība starp kopējo 

ikgadējo emisijas apjomu daudzumu, kas 

dalībvalstij iedalīts laikposmā no 2013. 

līdz 2020. gadam, un pārbaudīto 

dalībvalsts ikgadējo siltumnīcefekta gāzu 

emisijas kopējo apjomu tajā pašā 

laikposmā, un otrais skaitlis ir starpība 

starp kopējo ikgadējo emisijas apjomu 

daudzumu, kas laikposmā no 2013. līdz 

2020. gadam iedalīts visām dalībvalstīm, 

kuras atbilst 1. punkta b) apakšpunkta 

kritērijam, un pārbaudīto šādu dalībvalstu 

ikgadējo siltumnīcefekta gāzu emisijas 

kopējo apjomu tajā pašā laikposmā. 

 Ikgadējo iedalīto emisijas apjomu un 

pārbaudīto ikgadējo emisijas apjomu 

nosaka saskaņā ar šā panta 3. punktu. 

 3. Komisija saskaņā ar 12. pantu 

pieņem deleģētos aktus, ar ko šo regulu 

papildina, atbilstoši šā panta 1. un 

2. punktam CO2 ekvivalenta tonnās 

nosakot attiecīgu maksimālo daļu katrai 

dalībvalstij. Šajos deleģētajos aktos 

Komisija izmanto ikgadējos iedalītos 

emisijas apjomus, kas noteikti saskaņā ar 

Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 
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2. punktu un 10. pantu, un datus, kuri 

iegūti, izvērtējot pārskatus par 2013. līdz 

2020. gadu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 525/2013. 

Or. en 

 

 


