
 

AD\1124080LV.docx  PE597.445v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
 

2016/0231(COD) 

4.5.2017 

ATZINUMS 

Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem 

ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm 

jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas 

savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 525/2013 par mehānismu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas 

ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām 

(COM(2016)0482 – C8-0331/2017 – 2016/0231(COD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Nicola Caputo 

 



 

PE597.445v02-00 2/23 AD\1124080LV.docx 

LV 

PA_Legam 



 

AD\1124080LV.docx 3/23 PE597.445v02-00 

 LV 

ĪSS PAMATOJUMS 

Referenta nostāja 

 

Lauksaimniecības nozare rada 10 % no kopējām Eiropas Savienības siltumnīcefekta gāzu 

emisijām. Iepriekšējos gados būtiski ir samazinājies audzēto liellopu skaits, efektīvāk 

izmantoti mēslošanas līdzekļi un labāk risināts kūtsmēslu jautājums, kā rezultātā laikposmā 

no 1990. gada līdz 2012. gadam Eiropas Savienībā par 24 % ir samazinājies emisiju apjoms. 

 

2016. gadā EUR 16,3 miljardi no KLP budžeta tika izmantoti ilgtspējīgai un klimatu 

saudzējošai lauksaimniecībai, kas liecina, ka ES lauksaimniecības nozarei ir liela loma pārejā 

uz mazoglekļa aprites ekonomiku un ka tā sekmē klimata pārmaiņu ierobežošanu, kā arī 

vienlaikus izmanto visas iespējas uzlabot vidiskos rādītājus. 

 

Tomēr augšupējā pieeja, kas ir pamatā jaunajam starptautiskajam nolīgumam par klimata 

pārmaiņām, vismaz pagaidām nenodrošina, ka ar pašreizējo politiku būtu iespējams 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināt tādā mērā, lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķi, 

proti, līdz 2030. gadam samazināt emisijas vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gadu un 

ETS neaptvertajos sektoros siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināt par 30 % salīdzinājumā 

ar 2005. gadu. 

 

Tādēļ tik būtisks ir priekšlikums šai regulai, kurā ņemts vērā Komisijas veiktais Parīzes 

nolīguma novērtējums un valstīm noteikti emisiju samazināšanas mērķi, lai stimulētu tādas 

politikas pieņemšanu, ar ko nākotnē panāks vēl lielākus emisiju samazinājumus. 

 

Tomēr šajā priekšlikumā ir seši problemātiski jautājumi, kas izklāstīti turpmāk. 

 

1) LULUCF nozares darbības būtu jāuzskaita pilnībā, tāpat kā citās nozarēs, uz kurām attiecas 

Kopīgo centienu regula, nevis šīs darbības jāuzskata vienīgi par elastīguma mehānismu. 

Pilnīga mežsaimniecības nozares uzskaite, ietverot mežu pārvaldību, ko pašlaik neņem vērā, 

nodrošinātu, ka tiek apzinātas iespējamās emisijas, ko rada neatbilstīga enerģētikas politika, 

kas savukārt var vājināt mežsaimniecības ekosistēmu spējas piesaistīt emisijas. Kamēr nav 

stājies spēkā Kopīgo centienu regulas priekšlikums, laikus ir jānosaka stingri un uzticami 

uzskaites kritēriji, lai pilnībā varētu ņemt vērā visas nozares devumu, ietverot mežu 

pārvaldību. 

 

2) Attiecībā uz kredītu izmantošanas iespēju būtu jāpaplašina to darbības joma, un līdz ar to 

LULUCF nozarē papildus jāparedz neto piesaiste 425 miljonu tonnu apmērā, kā norādīts 

trešajā iespējā, kas izklāstīta LULUCF regulas priekšlikumam pievienotajā Komisijas 

ietekmes novērtējumā. Šāds priekšlikums ir saskaņā ar Parīzes nolīguma noteikumiem, kuros 

atzītas LULUCF nozares spējas samazināt emisijas. Turklāt šāda pieeja ir saskaņā ar 

Eiropadomes 2014. gada oktobra norādījumiem, kuros ņemts vērā, ka lauksaimniecības 

nozarei ir mazāks emisiju samazināšanas potenciāls un ka ir svarīgi rast vispiemērotākos 

paņēmienus, kā optimizēt šīs nozares ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu mazināšanā un 

uztveršanā, jo īpaši ar LULUCF darbībām. 

 

3) Kopīgo centienu regulas priekšlikumā dalībvalstīm ir noteikti ikgadējie emisiju 

samazināšanas mērķi laikposmā no 2021. līdz 2030. gadam, neskarot instrumentus, ar ko 
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sekmē vispārējā emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanu, jo īpaši lauksaimniecības nozarē, 

kurā ir jāstimulē laba emisiju samazināšanas prakse. 

Vispirms lauksaimniecības nozarē ir jāsekmē inovācija, ieviešot zaļās tehnoloģijas, ar ko 

aizsargātu augsni un samazinātu lauksaimniecības radītās emisijas. Šajā ziņā papildus 

precīzijas lauksaimniecības metodēm jo īpaši ir jāveicina saudzējošas lauksaimniecības 

metodes. 

 

4) Attiecībā uz uzraudzības un kontroles darbībām priekšlikumā ierosināts, ka atbilstības 

pārbaudes būtu jāveic katru gadu, nevis reizi piecos gados. Ja atbilstības pārbaudes veiktu 

reizi piecos gados, tiktu ierobežota koriģējošo pasākumu piemērošanas joma un mazināta 

iespējamo sankciju efektivitāte (ja atbilstības pārbaudes netiek veiktas, sankcijas, piemēram, 

sāktu piemērot tikai no 2027. gada). Ikgadējās atbilstības pārbaudes arī sekmētu kvotu 

apmaiņu, jo tās ļautu dalībvalstīm precīzāk un iespējami drīz apzināties konkrēto situāciju. 

 

5) Deleģētie akti būtu jāizmato, lai grozītu nebūtiskus pamatakta elementus. Turklāt 

Komisijai tiek ieteikts neizmantot deleģētos aktus pārāk bieži, kā arī uzsvērts, cik būtiski ir 

šādu aktu izstrādē iesaistīt Parlamentu. 

 

6) Regulas priekšlikumā nav ietverta nekāda atsauce uz Brexit. Pašreizējā regulas 

priekšlikuma tabulās ir ietvertas 28 dalībvalstis, un 1. pielikuma tabulā ir ietverta Apvienotā 

Karaliste, par mērķi nosakot emisiju samazināšanu par 37 %. Referents uzskata, ka Komisijai 

būtu jāatjaunina dati un mērķi, tiklīdz tiks piemērots Lisabonas līguma 50. pants attiecībā uz 

izstāšanos no Savienības. 

GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

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 

(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 
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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. 

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 

mežsaimniecībā, ēku sektorā, 

lauksaimniecībā, atkritumu 

apsaimniekošanā un transportā, ciktāl uz 

minētajām jomām attiecas šī regula. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Lai sasniegtu vajadzīgos 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumus un censtos palielināt 

lauksaimniecības nozares lomu, ir būtiski, 

lai dalībvalstis veicinātu inovatīvas 

emisiju mazināšanas darbības ar 

maksimālu potenciālu, ietverot šādas 

darbības: aramzemes pārvēršana 

ilggadīgos zālājos; dzīvžogu, buferjoslu 

un koku pārvaldība uz lauksaimniecības 

zemes; jaunas agromežsaimniecības un 

zemes apmežošanas shēmas; koku 

izciršanas un atmežošanas novēršana; 

zemes neintensīva apstrāde vai 

bezapstrāde un virsaugu/augsekas un 

augu atlieku izmantošana augsnē; oglekļa 

audita un augsnes/mēslojuma pārvaldības 

plāni; uzlabota slāpekļa izmantošanas 

efektivitāte un nitrifikācijas inhibēšana; 

mitrāju/kūdrāju atjaunošana un 

saglabāšana; un uzlabotas dzīvnieku 

audzēšanas, barošanas un pārvaldības 
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metodes nolūkā samazināt emisiju līmeni. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Padome 2016. gada 5. oktobrī 

ratificēja Parīzes nolīgumu pēc tam, kad 

Eiropas Parlaments 2016. gada 4. oktobrī 

bija devis savu piekrišanu. Parīzes 

nolīgums stājās spēkā 2016. gada 4. 

novembrī, un tā mērķis ir noturēt globālo 

temperatūras pieaugumu krietni zem 2° C 

salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni 

un turpināt centienus ierobežot 

temperatūras pieaugumu līdz 1,5° C 

salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni, 

kas nozīmē, ka nolūkā sasniegt šos 

mērķus būs jāpāriet uz ilgtspējīgāku 

lauksaimniecības praksi, ar ko rada 

sinerģiju starp bioloģiskās daudzveidības, 

vides un klimata mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  4 

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. 

(3) Lauksaimniecības nozares 

ieguldījums ir viena no galvenajām 

prioritātēm nolūkā uzlabot Savienības 

spēju pielāgoties nākotnes uzdevumiem, 

ko izvirza klimata pārmaiņas, un šī regula 

ir daļa no to Savienības saistību 

īstenošanas, ko tā apņēmusies ar Parīzes 

nolīgumu, proti, panākt labāku saskaņu 

starp klimata pārmaiņu politikas un 

nodrošinātības ar pārtiku mērķiem, lai 

nodrošinātu ilgtspējīgu, efektīvu un 

noturīgu pārtikas ražošanu, atzīstot 

pārtikas ražošanas sistēmu īpašo atkarību 

no nelabvēlīgām klimata pārmaiņām. 



 

AD\1124080LV.docx 7/23 PE597.445v02-00 

 LV 

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. 

 

Grozījums Nr.  5 

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) Pāreja uz tīru enerģiju un 

bioekonomiku nozīmē, ka jāmainās 

investīciju modeļiem visās rīcībpolitikas 

jomās un ka ir vajadzīgi stimuli maziem 

un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ar 

mazāku kapitālu un mazām lauku 

saimniecībām, lai tie varētu pielāgot savus 

uzņēmējdarbības modeļus. Viena no 

nozīmīgākajām Savienības prioritātēm ir 

noturīgas Enerģētikas savienības izveide, 

kurā prioritāti piešķir energoefektivitātei 

un kuras mērķis ir iedzīvotājus nodrošināt 

ar drošu, ilgtspējīgu un lētu enerģiju, kā arī 

piemērot stingru ilgtspējas un emisiju 

samazināšanas politiku bioloģisko resursu 

izmantošanai nolūkā aizstāt fosilo 

kurināmo. 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. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)0080 16 COM(2015)0080 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Virkne Savienības pasākumu 

palielina dalībvalstu iespējas izpildīt 

saistības klimata jomā, un bez tiem būs ļoti 

sarežģīti panākt vajadzīgos emisijas 

samazinājumus šīs regulas aptvertajos 

sektoros. Pie tiem pieder tiesību akti par 

fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, CO2 

emisijas samazināšanu no sauszemes 

transportlīdzekļiem, ēku energoefektivitāti, 

atjaunojamiem energoresursiem, 

energoefektivitāti un aprites ekonomiku, kā 

arī Savienības finansējuma instrumenti, kas 

domāti ar klimatu saistītām investīcijām. 

(11) Virkne Savienības pasākumu 

palielina dalībvalstu iespējas izpildīt 

saistības klimata jomā, un bez tiem būs ļoti 

sarežģīti panākt vajadzīgos emisijas 

samazinājumus šīs regulas aptvertajos 

sektoros. Pie tiem pieder tiesību akti par 

fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, CO2 

emisijas samazināšanu no sauszemes 

transportlīdzekļiem, ēku energoefektivitāti, 

atjaunojamiem energoresursiem, 

enerģētiskiem kultūraugiem, 

energoefektivitāti un aprites ekonomiku, kā 

arī Savienības finansējuma instrumenti, kas 

domāti ar klimatu saistītām investīcijām, 

tostarp visi kopējās lauksaimniecības 

politikas (KLP) instrumenti un papildu 

finansējums pārejai uz pārtiku, kas būtu 

ilgtspējīga, saglabātu bioloģisko 

daudzveidību un būtu ar zemu emisiju 

līmeni, un lauksaimniecības sistēmai kā 

svarīgam KLP mērķim. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Ņemot vērā, ka lauksaimniecības 

un mežsaimniecības nozarei ir unikālas 

iespējas piesaistīt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, bet mazākas iespējas novērst 

emisiju rašanos, ir vajadzīga labāka 

izpratne par individuālu lauku 

saimniecību un noteiktu meža platību 

iespējām mazināt klimata pārmaiņas 

Savienībā, lai nostiprinātu iespējamos 

stimulus klimatefektīviem 

lauksaimniekiem un uzlabotu mežu 

apsaimniekošanas praksi, jo īpaši 

individuālu lauku saimniecību vai meža 

platību līmenī. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Ir būtiski, lai ar šādiem 

pasākumiem stimulētu siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazinājumus, atalgojot 

par paraugpraksi un palīdzot 

lauksaimniekiem izstrādāt un integrēt 

īpašus klimata pārmaiņu mazināšanas 

pasākumus un kopumā uzlabot ražošanas 

efektivitāti. Lauku attīstības politikai (II 

pīlārs) ir piešķirti EUR 99,6 miljardi, lai 

īstenotu vairākas darbības, tostarp 

veicinātu resursefektivitāti un atbalstītu 

pāreju uz mazoglekļa un klimatnoturīgu 

ekonomiku lauksaimniecības, pārtikas un 

mežsaimniecības nozarēs. Dalībvalstīm ir 

jāveicina prakse, ar ko sekmētu pāreju uz 

mazoglekļa ekonomiku. 

 

Grozījums Nr.  9 

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 

(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 meža zemes, 
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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 

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. 

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 425 milj. t CO2 

ekv., ko sadala starp dalībvalstīm saskaņā 

ar III pielikumu. Ņemot vērā, ka nozares 

klimata pārmaiņu mazināšanas potenciāls 

ir ierobežots, lauksaimniecībai pirmkārt 

un galvenokārt būtu jāgūst labums no 

neto piesaistījumu kvotām, kas piešķirtas 

saskaņā ar šo regulu, tādējādi arī skaidri 

nošķirot zaļās biogēnās siltumnīcefekta 

gāzu emisijas no LULUCF un 

lauksaimniecības nozares emisijām un 

emisijām, ko rada fosilā kurināmā 

sadedzināšana. Ir būtiski, ka Komisija arī 

novērtētu ar zemes īpašumtiesībām 

saistītās un LULUCF noteikumu radītās 

izmaiņas, lai zemes izmantošanas maiņas 

politika nenovestu pie zemes sagrābšanas. 
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. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Lai saistībā ar lauksaimniecības 

nozari savstarpēji atbilstīgā veidā 

saskaņotu daudzos Savienības mērķus, 

tostarp tādus kā klimata pārmaiņu 

mazināšana un pielāgošanās tām, gaisa 

kvalitāte, bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana un ekosistēmas pakalpojumi, 

kā arī atbalsts lauku ekonomikai, būs 

jāizdara izmaiņas investīcijās un stimulos, 
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ko atbalstītu ar Savienības pasākumiem, 

tādiem kā KLP. Ar šo regulu, tostarp ar 

pieejamo elastības iespēju, būtu jāstimulē 

emisiju samazinājumi saskaņā ar citiem 

Savienības klimata un enerģētikas tiesību 

aktiem, kas attiecas uz šajā regulā 

ietvertajām nozarēm, tostarp 

energoefektivitātes jomā. Ir būtiski, lai 

šajā regulā ņemtu vērā uzdevumu sekmēt 

Savienības meža stratēģijā noteiktos 

mērķus nolūkā veicināt konkurētspējīgu 

un ilgtspējīgu koksnes piegādi, lai 

īstenotu Savienības bioekonomikas 

stratēģiju, dalībvalstu nacionālo meža 

politiku, Savienības bioloģiskās 

daudzveidības stratēģiju un Savienības 

aprites ekonomikas stratēģiju. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi, 

pārredzami un izmaksefektīvi paziņoti un 

verificēti gan dati par siltumnīcefekta gāzu 

emisijām, gan cita informācija, kas 

vajadzīga, lai novērtētu virzību sakarā ar 

dalībvalstīm ikgadēji iedalīto emisiju 

apjomu, prasības par ikgadējo ziņošanu un 

novērtēšanu saskaņā ar šo regulu ir 

integrētas ar attiecīgajiem pantiem Regulā 

(ES) Nr. 525/2013, kurus tāpēc vajadzētu 

attiecīgi grozīt. Minētās regulas 

grozījumiem vajadzētu nodrošināt, ka to, 

kā dalībvalstīm sokas ar emisiju 

samazināšanu, arī turpmāk novērtēs reizi 

gadā, ņemot vērā Savienības politikas un 

pasākumu attīstību un informāciju no 

dalībvalstīm. Reizi divos gados 

novērtēšanā vajadzētu iekļaut prognozes 

par Savienības virzību uz emisijas 

samazināšanas saistību izpildi un par 

dalībvalstu virzību uz savu pienākumu 

izpildi. Savukārt atskaitījumu piemērošanu 

(13) Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi, 

pārredzami un izmaksefektīvi paziņoti un 

verificēti gan dati par siltumnīcefekta gāzu 

emisijām, gan cita informācija, kas 

vajadzīga, lai novērtētu virzību sakarā ar 

dalībvalstīm ikgadēji iedalīto emisiju 

apjomu, prasības par ikgadējo ziņošanu un 

novērtēšanu saskaņā ar šo regulu ir 

integrētas ar attiecīgajiem pantiem Regulā 

(ES) Nr. 525/2013, kurus tāpēc vajadzētu 

attiecīgi grozīt. Minētās regulas 

grozījumiem vajadzētu nodrošināt, ka to, 

kā dalībvalstīm sokas ar emisiju 

samazināšanu, arī turpmāk novērtēs reizi 

gadā, ņemot vērā Savienības politikas un 

pasākumu attīstību un informāciju no 

dalībvalstīm. Reizi divos gados 

novērtēšanā vajadzētu iekļaut prognozes 

par Savienības virzību uz emisijas 

samazināšanas saistību izpildi un par 

dalībvalstu virzību uz savu pienākumu 

izpildi. Savukārt atskaitījumu piemērošanu 
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vajadzētu apsvērt tikai ik pēc pieciem 

gadiem, lai varētu ņemt vērā potenciālo 

devumu no atmežotas zemes, apmežotas 

zemes, apsaimniekotas aramzemes un 

apsaimniekotiem zālājiem saskaņā ar 

Regulu [ ]. Tas neskar Komisijas 

pienākumu nodrošināt, ka dalībvalstis pilda 

savus pienākumus, kas izriet no šīs regulas, 

vai Komisijas pilnvaras šādā sakarā uzsākt 

pienākumu neizpildes procedūru. 

vajadzētu apsvērt tikai ik pēc pieciem 

gadiem, lai varētu ņemt vērā potenciālo 

devumu no atmežotas zemes, apmežotas 

zemes, apsaimniekotas meža zemes, 

apsaimniekotas aramzemes un 

apsaimniekotiem zālājiem saskaņā ar 

Regulu [ ]. Tas neskar Komisijas 

pienākumu nodrošināt, ka dalībvalstis pilda 

savus pienākumus, kas izriet no šīs regulas, 

vai Komisijas pilnvaras šādā sakarā uzsākt 

pienākumu neizpildes procedūru. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai noskaidrotu, kā šī regula 

kopumā darbojas, to vajadzētu izskatīt 

2024. gadā un pēc tam reizi 5 gados. 

Izskatīšanā vajadzētu ņemt vērā arī valsts 

apstākļu dinamiku un vadīties no Parīzes 

nolīgumā paredzētās globālās izsvēršanas 

rezultātiem. 

(20) Lai noskaidrotu, kā šī regula 

kopumā darbojas un vai dalībvalstis ievēro 

prasības, regulu vajadzētu izskatīt 2024. 

gadā un pēc tam reizi 5 gados. Ar 

izskatīšanu būtu jāpalīdz nodrošināt, ka 

dalībvalstis virzās uz savu ilgtermiņa 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas mērķu sasniegšanu, kā arī 

izskatīšana būtu jābalsta uz Eiropas Vides 

aģentūras sagatavošanas ziņojumu, 

ņemot vērā Savienības mērķi līdz 2050. 

gadam tautsaimniecības mērogā 

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 

par 80–95 % salīdzinājumā ar 1990. gada 

līmeni un Parīzes nolīguma mērķi panākt 

neto emisiju nulles līmeni šā gadsimta 

otrajā pusē tā, lai neapdraudētu pārtikas 

ražošanu, un ņemot vērā, cik svarīgi ir 

apsvērt vispiemērotākos paņēmienus, kā 

optimizēt nozares ieguldījumu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanā un piesaistē, jo īpaši ar 

LULUCF darbībām. Komisijai un Eiropas 

Vides aģentūrai arī būtu jāņem vērā valsts 

apstākļu dinamika un jāzina Parīzes 

nolīgumā paredzētās globālās izsvēršanas 

rezultāti, kā arī būtu jāņem vērā mērķis 

panākt neto emisiju nulles līmeni šā 

gadsimta otrajā pusē tā, lai neapdraudētu 
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pārtikas ražošanu, un Eiropadomes 2014. 

gada 23. un 24. oktobra secinājumi, kuros 

atzīts, ka lauksaimniecības nozarei ir 

ierobežots potenciāls samazināt klimata 

pārmaiņas un ka tai piemīt 

multifunkcionālas iezīmes. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šo regulu piemēro siltumnīcefekta 

gāzu emisijām no IPCC avota kategorijām 

"enerģija", "rūpniecības procesi un 

produktu lietojums", "lauksaimniecība" un 

"atkritumi", kas noteiktas saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 525/2013, taču te nav 

ietvertas emisijas no Direktīvas 

2003/87/EK I pielikumā uzskaitītajām 

darbībām. 

1. Šo regulu piemēro siltumnīcefekta 

gāzu emisijām no IPCC avota kategorijām 

"enerģija", "rūpniecības procesi un 

produktu lietojums", "lauksaimniecība" un 

"atkritumi", kas noteiktas saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 525/2013, taču te nav 

ietvertas emisijas no Direktīvas 

2003/87/EK I pielikumā uzskaitītajām 

darbībām. Biomasas nulles emisiju 

koeficientu attiecina tikai uz bioenerģiju 

no atkritumiem un atliekvielām. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

4.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a pants 

 Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas ilgtermiņa mērķi 

 Komisija līdz 2026. gadam izvērtē 

progresu ceļā uz Savienības 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas ilgtermiņa mērķu izpildi 

un dalībvalstu spējas izpildīt savas 

individuālās saistības, ņemot vērā 

rezultātus, kas gūti Parīzes nolīguma 

īstenošanas pirmajā globālajā izsvēršanā 

2023. gadā. Komisija izmanto 

novērtējumā sniegto informāciju, lai 



 

PE597.445v02-00 14/23 AD\1124080LV.docx 

LV 

panāktu dalībvalstu virzību uz mērķi līdz 

2050. gadam samazināt emisijas par 80 % 

salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, 

ņemot vērā minētos starptautiskos 

mērķus. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Lai uzlabotu vides integritāti, 

vienlaikus veicinot elastības iespējas un 

tajā pašā laikā pievēršoties ierobežotajam 

klimata pārmaiņu mazināšanas 

potenciālam lauksaimniecībā, piekļuvi 

šajā regulā noteiktajai jaunajai elastības 

iespējai nodrošina ar nosacījumu, ka 

attiecīgās dalībvalstis apņemas īstenot 

emisiju mazināšanas pasākumus citās 

nozarēs, kurās līdzšinējie rezultāti ir bijuši 

nepietiekami. Komisija tiek pilnvarota 

saskaņā ar 12. pantu pieņemt deleģētos 

aktus, lai papildinātu šo regulu, līdz 2020. 

gadam izveidojot sarakstu, kurā uzskaitīti 

attiecīgie pasākumi un nozares. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Piekļuvi šajā pantā un II 

pielikumā paredzētajai elastības iespējai 

nodrošina ar nosacījumu, ka attiecīgās 

dalībvalstis apņemas īstenot pasākumus 

citās nozarēs, kurās līdzšinējie rezultāti ir 

bijuši nepietiekami. Komisija tiek 

pilnvarota saskaņā ar 12. pantu pieņemt 

deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu, 

līdz 2019. gada 31. decembrim izveidojot 

sarakstu, kurā uzskaitīti attiecīgie 
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pasākumi un nozares. 

 

Grozījums Nr.  17 

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 

Piesaistījumu no atmežotas zemes, 

apmežotas zemes, apsaimniekotas meža 

zemes, apsaimniekotas aramzemes un 

apsaimniekotiem zālājiem papildu 

izmantošana, nepārsniedzot 425 miljonus 

neto piesaistījumu 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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: 

1. Ja dalībvalsts emisijas pārsniedz tās 

konkrēta gada ikgadējo iedalīto emisijas 

apjomu plus visus saskaņā ar 5. panta 3. 

punktu iedalīto emisiju apjomu 

uzkrājumus, 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 meža 

zeme”, "apsaimniekota aramzeme" un 

"apsaimniekoti zālāji", ar šādiem 

nosacījumiem: 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 
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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. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pasākumus, kurus dalībvalsts veiks, 

lai izpildītu savus 4. pantā minētos 

konkrētos pienākumus, proti, kādu politiku 

un pasākumus un Savienības rīcību tā 

īstenos; 

(a) pasākumus, kurus dalībvalsts veiks, 

lai izpildītu savus 4. pantā minētos 

konkrētos pienākumus, kas atbilst 

lauksaimniecības ierobežotajam 

potenciālam samazināt emisijas un 

nodrošinātībai ar pārtiku, proti, kādu 

politiku un pasākumus un Savienības rīcību 

tā īstenos; 

 

Grozījums Nr.  21 

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 kāda dalībvalsts pārsniedz 

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: 
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Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) dalībvalstij uz laiku ir aizliegts 

jebkādu daļu no sava ikgadējā iedalītā 

emisijas apjoma pārskaitīt citai dalībvalstij 

līdz brīdim, kad tā ir panākusi atbilstību šai 

regulai. Centrālais administrators realizē šo 

aizliegumu 11. pantā minētajā reģistrā. 

(b) dalībvalstij ir aizliegts jebkādu daļu 

no sava ikgadējā iedalītā emisijas apjoma 

pārskaitīt citai dalībvalstij līdz brīdim, kad 

tā ir panākusi atbilstību šai regulai. 

Centrālais administrators realizē šo 

aizliegumu 11. pantā minētajā reģistrā. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt šīs regulas 7. 

panta 2. punktā un 11. pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā 

stāšanās brīža. 

2. Pilnvaras pieņemt šīs regulas 6. 

panta 3.a. un 3.b punktā un 11. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā 

stāšanās brīža. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 7. panta 2. punktā 

un 11. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. 

Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 

norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā 

norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 3.a un 

3.b punktā un 11. pantā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, 

kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 

esošos deleģētos aktus. 
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Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Saskaņā ar 7. panta 2. punktu un 

11. pantu pieņemts deleģētais akts stājas 

spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 

kad minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

6. Saskaņā ar 6. panta 3.a un 3.b 

punktu un 11. pantu pieņemts deleģētais 

akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 

no dienas, kad minētais akts paziņots 

Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 

Eiropas Parlaments, ne Padome nav 

izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 

gan Padome ir informējuši Komisiju par 

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 

diviem mēnešiem. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija līdz 2024. gada 28. februārim un 

pēc tam reizi piecos gados Eiropas 

Parlamentam un Padomei ziņo par šīs 

regulas darbību, par to, kā tā sekmē ES 

vispārīgā 2030. gadam izvirzītā 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanu un 

Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanu, un 

vajadzības gadījumā var sagatavot 

priekšlikumus. 

Pēc Parīzes nolīguma īstenošanas 

rezultātu pirmās globālās izsvēršanas 

2023. gada un turpmākajām globālajām 

izsvēršanām Komisija līdz 2024. gada 28. 

februārim un pēc tam reizi piecos gados 

Eiropas Parlamentam un Padomei ziņo par 

šīs regulas darbību, par atbilstību citiem 

tiesību aktiem, par to, kā tā sekmē ES 

vispārīgā 2030. gadam izvirzītā 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanu un 

Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanu, un 

vajadzības gadījumā var sagatavot 

priekšlikumus. Šajā ziņojumā ietver gūtos 

panākumus privātā finansējuma īpatsvara 

palielināšanā un piesaistē nolūkā atbalstīt 

ilgtermiņa pāreju uz mazoglekļa 

ekonomiku. Ziņojumam pievieno 

novērtējumu par rentabilitāti un 

novērtējumu par emisiju samazināšanas 
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pasākumu ietekmi uz Savienības 

vidiskajiem un bioloģiskās daudzveidības 

mērķiem. Tajā iekļauj novērtējumu par 

emisiju samazināšanas mērķu piešķiršanu 

dalībvalstīm, pamatojoties uz rentablām 

un inovatīvām emisiju samazināšanas 

stratēģijām, nevis IKP uz vienu 

iedzīvotāju. Komisija attiecīgā gadījumā 

iesniedz tiesību aktu priekšlikumus par 

emisiju samazināšanas saistībām 

laikposmam pēc 2030. gada. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – virsraksts 

 

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 

KOPĒJIE NETO PIESAISTĪJUMI NO 

ATMEŽOTAS ZEMES, APMEŽOTAS 

ZEMES, APSAIMNIEKOTAS 

ARAMZEMES, APSAIMNIEKOTAS 

MEŽA ZEMES UN 

APSAIMNIEKOTIEM ZĀLĀJIEM, KO 

DALĪBVALSTIS 2021.–2030. GADA 

PERIODĀ ATBILSTĪBAS NOLŪKĀ 

VAR IERĒĶINĀT SASKAŅĀ AR 7. 

PANTU 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – tabula 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

 

III pielikums 

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 

 Maksimālais apjoms, izteikts miljonos 

tonnu CO2 ekvivalenta 
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Beļģija 3,8 

Bulgārija 4,1 

Čehijas Republika 2,6 

Dānija 14,6 

Vācija 22,3 

Igaunija 0,9 

Īrija 26,8 

Grieķija 6,7 

Spānija 29,1 

Francija 58,2 

Horvātija 0,9 

Itālija 11,5 

Kipra 0,6 

Latvija 3,1 

Lietuva 6,5 

Luksemburga 0,25 

Ungārija 2,1 

Malta 0,03 

Nīderlande 13,4 

Austrija 2,5 

Polija 21,7 

Portugāle 5,2 

Rumānija 13,2 

Slovēnija 1,3 

Slovākija 1,2 

Somija 4,5 

Zviedrija 4,9 

Apvienotā Karaliste 17,8 

Maksimālais apjoms kopā: 280 

 

Grozījums 

III pielikums 

KOPĒJIE NETO PIESAISTĪJUMI NO ATMEŽOTAS ZEMES, APMEŽOTAS ZEMES, 

APSAIMNIEKOTAS ARAMZEMES UN APSAIMNIEKOTIEM ZĀLĀJIEM, KO 
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DALĪBVALSTIS 2021.–2030. GADA PERIODĀ ATBILSTĪBAS NOLŪKĀ VAR 

IERĒĶINĀT SASKAŅĀ AR 7. PANTU 

 Maksimālais apjoms, izteikts miljonos 

tonnu CO2 ekvivalenta 

Beļģija 5,7 

Bulgārija 6,2 

Čehijas Republika 4,0 

Dānija 22,2 

Vācija 33,9 

Igaunija 1,3 

Īrija 40,7 

Grieķija 10,2 

Spānija 44,2 

Francija 88,4 

Horvātija 1,4 

Itālija 17,4 

Kipra 0,9 

Latvija 4,8 

Lietuva 9,9 

Luksemburga 0,4 

Ungārija 3,2 

Malta 0,3 

Nīderlande 20,0 

Austrija 3,8 

Polija 33,0 

Portugāle 7,9 

Rumānija 20,0 

Slovēnija 1,9 

Slovākija 1,9 

Somija 6,9 

Zviedrija 7,5 

Apvienotā Karaliste 27,0 

Maksimālais apjoms kopā: 425 
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