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12.6.2017 A8-0208/60 

Grozījums Nr.  60 

Eleonora Evi 

EFDD 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 

5. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kas attiecas uz 2021. līdz 

2029. gadu, dalībvalsts var aizņemties 

daudzumu, kas nepārsniedz 5 % no tās 

nākamajam gadam paredzētā ikgadējā 

iedalītā emisijas apjoma. 

2. Attiecībā uz 2021. līdz 2025. gadu 

dalībvalsts var aizņemties daudzumu, kas 

nepārsniedz 3 % no ikgadējā emisijas 

apjoma, kuru tai paredzēts iedalīt 

nākamajā gadā. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Grozījums Nr.  61 

Eleonora Evi 

EFDD 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 

5. pants – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis atbilstības nolūkā 

saskaņā ar 9. pantu var bez jebkādiem 

kvantitatīviem ierobežojumiem, tomēr 

nepieļaujot divkāršu uzskaiti, izmantot 

saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 24.a 

panta 1. punktu piešķirtos kredītus no 

projektiem. 

svītrots 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Grozījums Nr.  62 

Eleonora Evi 

EFDD 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 

6. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šīs regulas II pielikumā ir 

uzskaitītas tās dalībvalstis, kuras ierobežotā 

mērā, nepārsniedzot 100 miljonus kvotu, 

drīkst anulēt Direktīvas 2003/87/EK 

3. panta a) punktā definētās ES ETS 

kvotas, ko kopus ņem vērā atbilstības 

nolūkā saskaņā ar šo regulu. 

1. Šīs regulas II pielikumā ir 

uzskaitītas tās dalībvalstis, kuras ierobežotā 

mērā, nepārsniedzot 50 miljonus kvotu, 

drīkst anulēt Direktīvas 2003/87/EK 

3. panta a) punktā definētās ES ETS 

kvotas, ko kopā ņem vērā atbilstības 

nolūkā saskaņā ar šo regulu. 

Or. en 

Pamatojums 

ITRE komitejas grozījums. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Grozījums Nr.  63 

Eleonora Evi 

EFDD 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 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. pants 

Piesaistījumu no atmežotas zemes, 

apmežotas zemes, apsaimniekotas 

aramzemes un apsaimniekotiem zālājiem 

papildu izmantošana, nepārsniedzot 

280 miljonus neto piesaistījumu 

svītrots 

1. Ja dalībvalsts emisijas pārsniedz 

tās konkrēta gada ikgadējo iedalīto 

emisijas apjomu, tad attiecībā uz konkrēto 

gadu dalībvalsts atbilstības nolūkā 

saskaņā ar šīs regulas 9. pantu, var ņemt 

vērā daudzumu, kas nepārsniedz kopējo 

neto piesaistījumu un kopējo neto emisiju 

summu visās Regulas [...] [LULUCF] 

2. pantā minētajās uzskaites kategorijās 

„atmežota zeme”, „apmežota zeme”, 

„apsaimniekota aramzeme” un 

„apsaimniekoti zālāji”, ar šādiem 

nosacījumiem: 

 

a) kopējais daudzums, ko ņem vērā 

attiecīgajai dalībvalstij par visiem gadiem 

2021.–2030. gada periodā, nepārsniedz 

III pielikumā attiecīgajai dalībvalstij 

noteikto līmeni; 

 

b) šis daudzums ir uzvija virs 

daudzuma, ko attiecīgajai dalībvalstij 

piemēro saskaņā ar Regulas [...] 
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[LULUCF] 4. pantu; 

c) dalībvalsts nav saņēmusi vairāk 

neto piesaistījumu saskaņā ar Regulu [...] 

[LULUCF] no citām dalībvalstīm, nekā tā 

ir pārskaitījusi, un 

 

d) dalībvalsts ir izpildījusi 

Regulas [...] [LULUCF] prasības. 

 

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. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Ja šo grozījumu pieņems, nāksies pielāgot visu tekstu. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Grozījums Nr.  64 

Eleonora Evi 

EFDD 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. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja 2027. un 2032. gadā konstatē, 

ka kādai dalībvalstij izskatītās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 

pārsniegušas ikgadējo tai iedalīto emisijas 

apjomu jebkurā konkrētā perioda gadā, 

arī ņemot vērā šā panta 2. punktu un 5. līdz 

7. pantā paredzēto elastības iespēju 

izmantošanu, tad piemēro šādus 

pasākumus: 

1. Ja dalībvalstij pārbaudītais 

ikgadējais siltumnīcefekta gāzu emisijas 

apjoms kādā no attiecīgā gada posmiem ir 

pārsniedzis dalībvalstij iedalīto ikgadējo 

emisijas apjomu, arī ņemot vērā šā panta 

2. punktu un 5. un 6. pantā paredzēto 

elastības iespēju izmantošanu, tad piemēro 

šādus pasākumus: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Grozījums Nr.  65 

Eleonora Evi 

EFDD 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 

10. pants – 2. punkts  

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šīs regulas IV pielikumā norādīto 

daudzumu pieskaita 2021. gada 

iedalītajam apjomam katrai minētajā 

pielikumā minētajai dalībvalstij. 

svītrots 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Grozījums Nr.  66 

Eleonora Evi 

EFDD 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 

III pielikums – 1. apakšvirsraksts  

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

KOPĒJIE NETO PIESAISTĪJUMI NO 

ATMEŽOTAS ZEMES, APMEŽOTAS 

ZEMES, APSAIMNIEKOTAS 

ARAMZEMES UN 

APSAIMNIEKOTIEM ZĀLĀJIEM, KO 

DALĪBVALSTIS 2021.–2030. GADA 

PERIODĀ ATBILSTĪBAS NOLŪKĀ 

VAR IERĒĶINĀT SASKAŅĀ AR 

7. PANTU 

svītrots 

Or. en 

 

 

 


