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Grozījums Nr. 35
Urszula Krupa

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām galamērķis, kas Eiropas 
Kopienas vārdā apstiprināts ar Padomes 
1993. gada 15. decembra Lēmumu 
94/69/EK attiecībā uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām noslēgšanu1, ir 
stabilizēt siltumnīcefekta gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
nepieļautu bīstamu antropogēnu ietekmi uz 
klimata sistēmu.

(1) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām galamērķis, kas Eiropas 
Kopienas vārdā apstiprināts ar Padomes 
1993. gada 15. decembra Lēmumu 
94/69/EK attiecībā uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām noslēgšanu, ir stabilizēt 
siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju 
atmosfērā tādā līmenī, kas nepieļautu 
bīstamu antropogēnu ietekmi uz Zemes
klimata sistēmu.

Or. pl

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, par kādu klimata sistēmu iet runa, līdz ar to norādot, ka klimata 
pārmaiņas ir nevis vietēja, bet gan globāla (planētas mēroga) problēma.

Grozījums Nr. 36
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopienas viedoklis, kuru nupat izteica 
Vides padome savā 2007. gada 5. 
novembra sanāksmē Briselē, paredz, ka šī 
mērķa sasniegšanai vispārējās globālās 
gada vidējās virsmas temperatūras 

(2) Kopienas viedoklis, kuru nupat izteica 
Vides padome savā 2007. gada 5. 
novembra sanāksmē Briselē, paredz, ka šī 
mērķa sasniegšanai vispārējās globālās 
gada vidējās virsmas temperatūras 

                                               
1 OV L 33, 7.2.1994., 11. lpp.
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pieaugumam nevajadzētu pārsniegt 2°C 
virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņiem, 
kas nozīmē, ka līdz 2050. gadam globālās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina 
līdz vismaz 50% zem 1990. gada 
līmeņiem. Visiem tautsaimniecības 
sektoriem ir jāsniedz savs ieguldījums šo 
emisiju samazināšanās sasniegšanai. 
Attīstītajām valstīm ir jāturpina uzņemties 
vadību, apņemoties kolektīvi līdz 2020. 
gadam samazināt savas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 30%, salīdzinot ar 1990. 
gadu.

pieaugumam nevajadzētu pārsniegt 2°C 
virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņiem, 
kas nozīmē, ka līdz 2050. gadam globālās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina 
līdz vismaz 50% zem 1990. gada 
līmeņiem. Visiem tautsaimniecības 
sektoriem ir jāsniedz savs ieguldījums šo 
emisiju samazināšanās sasniegšanai. 
Attīstītajām valstīm un konkrēti Eiropas 
Savienībai ir jāturpina uzņemties vadību, 
apņemoties kolektīvi līdz 2020. gadam 
samazināt savas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 30% un līdz 2035. gadam —
par 60%, salīdzinot ar 1990. gadu. 

Galīgais mērķis ir  līdz 2050. gadam 
Eiropas Savienībā pakāpeniski likvidēt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada 
fosilā kurināmā izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopienas viedoklis, kuru nupat izteica 
Vides padome savā 2007. gada 5. 
novembra sanāksmē Briselē, paredz, ka šī 
mērķa sasniegšanai vispārējās globālās 
gada vidējās virsmas temperatūras 
pieaugumam nevajadzētu pārsniegt 2°C 
virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņiem, 
kas nozīmē, ka līdz 2050. gadam globālās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina 
līdz vismaz 50% zem 1990. gada 
līmeņiem. Visiem tautsaimniecības 
sektoriem ir jāsniedz savs ieguldījums šo 
emisiju samazināšanās sasniegšanai. 
Attīstītajām valstīm ir jāturpina uzņemties 
vadību, apņemoties kolektīvi līdz 2020. 
gadam samazināt savas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 30%, salīdzinot ar 1990. 

(2) Kopienas viedoklis, kuru nupat izteica 
Vides padome savā 2007. gada 5. 
novembra sanāksmē Briselē, paredz, ka šī 
mērķa sasniegšanai vispārējās globālās 
gada vidējās virsmas temperatūras 
pieaugumam nevajadzētu pārsniegt 2°C 
virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņiem, 
kas nozīmē, ka līdz 2050. gadam globālās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina 
līdz vismaz 50% zem 1990. gada 
līmeņiem. Visiem tautsaimniecības 
sektoriem ir jāsniedz savs ieguldījums šo 
emisiju samazināšanās sasniegšanai. 
Attīstītajām valstīm ir jāturpina uzņemties 
vadību, apņemoties kolektīvi līdz 2020. 
gadam un 2050. gadam attiecīgi samazināt 
savas siltumnīcefekta gāzu emisijas par 
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gadu. 30% un 60–80%, salīdzinot ar 1990. gadu.

Or. pt

Pamatojums

Eiropadome 2007. gada marta sanāksmē norādīja, ka līdz 2050. gadam vajadzēs veikt emisiju 
ilgtermiņa samazināšanu par 60–80%.

Grozījums Nr. 38
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopienas viedoklis, kuru nupat izteica 
Vides padome savā 2007. gada 5. 
novembra sanāksmē Briselē, paredz, ka šī 
mērķa sasniegšanai vispārējās globālās 
gada vidējās virsmas temperatūras 
pieaugumam nevajadzētu pārsniegt 2°C 
virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņiem, 
kas nozīmē, ka līdz 2050. gadam globālās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina 
līdz vismaz 50% zem 1990. gada 
līmeņiem. Visiem tautsaimniecības 
sektoriem ir jāsniedz savs ieguldījums šo 
emisiju samazināšanās sasniegšanai. 
Attīstītajām valstīm ir jāturpina uzņemties 
vadību, apņemoties kolektīvi līdz 2020. 
gadam samazināt savas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 30%, salīdzinot ar 1990. 
gadu.

(2) Kopienas viedoklis, kuru nupat izteica 
Vides padome savā 2007. gada 5. 
novembra sanāksmē Briselē, paredz, ka šī 
mērķa sasniegšanai vispārējās globālās 
gada vidējās virsmas temperatūras 
pieaugumam nevajadzētu pārsniegt 2°C 
virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņiem, 
kas nozīmē, ka līdz 2050. gadam globālās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina 
līdz vismaz 50% zem 1990. gada 
līmeņiem. Visiem tautsaimniecības 
sektoriem ir jāsniedz savs ieguldījums šo 
emisiju samazināšanās sasniegšanai. 
Attīstītajām valstīm ir jāturpina uzņemties 
vadību, apņemoties kolektīvi līdz 2020. 
gadam un 2050. gadam attiecīgi samazināt 
savas siltumnīcefekta gāzu emisijas par 
30% un 50%, salīdzinot ar 1990. gadu.

Or. en

Pamatojums

Emisiju samazināšana par 80% līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, ir pārāk 
vērienīgs mērķis, kuru būs grūti īstenot praktiski. Šo uzdevumu sarežģī tas, ka ierosinātā 
direktīva attiecas uz aptuveni 60% no visām siltumnīcefekta gāzu emisijām (tā attieksies uz 
aptuveni 40%, kad tiks pieņemts Direktīvas 2003/87/EK grozījums), kuras rada mazu emisiju 
iekārtas, piemēram, transportlīdzekļi (vieglie un kravas automobiļi), ēkas (jo īpaši to apkure), 
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pakalpojumi, mazas ražošanas iekārtas, lauksaimniecība, atkritumi u.c., ko ir grūti pārvaldīt.

Grozījums Nr. 39
Evangelia Tzampazi

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai nodrošinātu, ka tiek īstenots 
potenciāls energopatēriņa samazināšanai 
par 20% līdz 2020. gadam, orientējošais 
mērķis dokumentā „Energoefektivitātes 
rīcības plāns Potenciāla izmantošana” 
(COM(2006)0545) ir jāpadara obligāts 
visām dalībvalstīm. Komisija šajā sakarā 
pieņem tiesību aktus ne vēlāk kā 
2009. gadā.

Or. en

Pamatojums

ES noteiktais efektivitātes mērķis ir vienīgais 2020. gada mērķis, kas nav juridiski saistošs. 
Visu nozaru galvenajam mērķim vajadzētu būt šā potenciāla īstenošanai. Sasniedzot 
energoefektivitātes mērķi, tiks ietaupīta enerģija, kas savukārt samazinās kopējās emisijas un 
jo īpaši emisijas celtniecības un transporta nozarē. Energoefektivitātes mērķa pārveidošana 
par juridiski saistošu mērķi ir vienīgais veids, kā koncentrēt uzmanību uz energotaupību un 
noteikt skaidru pienākumu ES valdībām ieguldīt energoefektivitātē. 

Grozījums Nr. 40
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
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96/61/EK, noteica sistēmu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecībai Kopienā, kas aptver noteiktus 
tautsaimniecības sektorus. Lai izmaksu 
ziņā sekmīgi sasniegtu mērķi līdz 2020. 
gadam panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanos par 20%, salīdzinot ar 1990. 
gada līmeņiem, savs ieguldījums šī emisiju 
samazināšanās sasniegšanā ir jādod visiem 
tautsaimniecības sektoriem. Dalībvalstīm ir 
jāievieš papildu politikas nostādnes un 
pasākumi, lai tālāk ierobežotu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem, 
kas nav ietverti Direktīvā 2003/87/EK.

96/61/EK, noteica sistēmu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecībai Kopienā, kas aptver noteiktus 
tautsaimniecības sektorus. Lai izmaksu 
ziņā sekmīgi sasniegtu mērķi līdz 2020. 
gadam panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanos par 40%, salīdzinot ar 1990. 
gada līmeņiem, savs ieguldījums šī emisiju 
samazināšanās sasniegšanā ir jādod visiem 
tautsaimniecības sektoriem. Dalībvalstīm ir 
jāievieš papildu politikas nostādnes un 
pasākumi, lai tālāk ierobežotu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem, 
kas nav ietverti Direktīvā 2003/87/EK,
saskaņā ar Kioto protokolā noteiktajiem 
mērķiem 2012. gadam un vēlāk.

Or. en

Pamatojums

Pēc Tālbergas foruma jaunākajiem zinātniskajiem novērtējumiem vajadzētu samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 40%, vienlaikus strādājot pie tā, lai konsekventi turpinātu 
un stiprinātu Kioto protokolā noteiktos mērķus. Necenšoties panākt ievērojamu emisiju 
samazinājumu attiecīgajās rūpnieciski attīstītajās valstīs saskaņā ar noteiktajiem mērķiem, kā 
ierosināts Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. ziņojumā, netiks noslēgts arī uzticams 
starptautisks nolīgums.

Grozījums Nr. 41
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Dalībvalstis palielina 
energoefektivitāti visās tautsaimniecības 
nozarēs. Lai nodrošinātu, ka tiek īstenots 
potenciāls energopatēriņa samazināšanai 
par 20% līdz 2020. gadam, orientējošais 
mērķis dokumentā „Energoefektivitātes 
rīcības plāns Potenciāla izmantošana” 
(COM(2006)0545) ir jāpadara saistošs 
visām dalībvalstīm.
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Or. en

Pamatojums

Energotaupība ir izmaksu ziņā visefektīvākais veids, kā cīnīties ar klimata pārmaiņām.  
Saskaņā ar Energoefektivitātes rīcības plānu tiešās izmaksas, ko rada ES nespēja enerģiju 
izmantot efektīvi, laika periodā līdz 2020. gadam katru gadu sasniedz vairāk nekā 
100 miljardus eiro. Turklāt šajā plānā ir norādīts, ka joprojām ir tehniski un ekonomiski 
iespējams līdz 2020. gadam panākt primārās enerģijas ietaupījumu 20% apmērā papildus 
tam, kas būtu sasniegts ar cenu ietekmi, strukturālām pārmaiņām ekonomikā, dabisku 
tehnoloģiju aizstāšanu un jau ieviestajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 42
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ikvienas dalībvalsts ieguldījums 
nosakāms attiecībā pret tās siltumnīcefekta 
gāzu emisiju līmeni 2005. gadā kā jaunāko 
pieejamo un apstiprināto informāciju par 
siltumnīcefekta gāzu emisijām.

(6) Ikvienas dalībvalsts ieguldījums 
nosakāms attiecībā pret tās siltumnīcefekta 
gāzu emisiju līmeni 1990. gadā, t.i., 
saskaņā ar Kioto protokolu.

Or. pl

Pamatojums

Noteiktas valstis ir pilnībā izpildījušas savus pienākumus saskaņā ar Kioto protokolu un 
ievērojami samazinājušas C02 emisijas, savukārt citas, neskatoties uz parakstīto protokolu, 
šajā jomā nav panākušas itin neko. Nebūtu pareizi sodīt iepriekšminētās pirmās grupas 
valstis un atalgot otrās grupas valstis.

Adlib Express Watermark



AM\730633LV.doc 9/61 PE409.395v01-00

LV

Grozījums Nr. 43
Riitta Myller

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ikvienas dalībvalsts ieguldījums 
nosakāms attiecībā pret tās siltumnīcefekta 
gāzu emisiju līmeni 2005. gadā kā jaunāko 
pieejamo un apstiprināto informāciju par 
siltumnīcefekta gāzu emisijām.

(6) Ikvienas dalībvalsts ieguldījums 
nosakāms attiecībā pret tās siltumnīcefekta 
gāzu emisiju līmeni 2005.–2006. gadā.

Or. fi

Grozījums Nr. 44
Riitta Myller

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Katrai dalībvalstij ir jāizstrādā rīcības
plāns, norādot, kā tā plāno īstenot emisiju 
samazināšanas mērķi nozarēs, uz kurām 
neattiecas emisiju tirdzniecības shēma. 
Katrs rīcības plāns ir jāiesniedz kopā ar 
energoefektivitātes veicināšanas 
stratēģiju.

Or. fi

Grozījums Nr. 45
Riitta Myller

Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Emisiju samazināšana nozarēs, uz 
kurām neattiecas emisiju tirdzniecības 
shēma, lielā mērā ir atkarīga no katra 
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pilsoņa darbībām. Dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka pilsoņi ir pienācīgi 
sagatavoti, un tām ir jābūt vajadzīgajiem 
resursiem, lai izmantotu labākās 
iespējamās tehnoloģijas un risinājumus. 
Pilsoņi ir jāmudina pieņemt 
energotaupīgu dzīvesveidu, cita starpā 
izmantojot izglītību un neatkarīgu 
informāciju. Tā kā dalībvalstis ir viens no 
šā procesa elementiem, tām vietējā un 
reģionālā līmenī vajadzētu nodrošināt 
objektīvu enerģētikas konsultantsistēmu 
darbību.

Or. fi

Grozījums Nr. 46
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dalībvalstu pasākumiem
samazināšanās sasniegšanai jābalstās uz 
solidaritātes principu dalībvalstu starpā, 
kā arī uz nepieciešamību panākt 
ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi visā 
Kopienā, ievērojot dalībvalstu nosacīto IK 
uz vienu iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam 
patlaban ir nosacīti zems IK uz vienu 
iedzīvotāju un tādējādi pastāv augsta IK 
pieauguma iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir nosacīti augsts IK uz 
vienu iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Lai Kopenhāgenā panāktu pienācīgu starptautisku vienošanos, mums vajadzētu visām valstīm 
noteikt par pienākumu līdz 2020. gadam samazināt vai vismaz nepalielināt emisijas nozarēs, 
uz kurām neattiecas emisiju tirdzniecības shēma. Kā vienīgo rādītāju izmantojot IKP uz vienu 
iedzīvotāju, mēs raidām nepareizus signālus mazāk attīstītajām valstīm, piemēram, Ķīnai un 
Indijai, un tās netieši mudinām palielināt savu emisiju līmeni. Lai to nepieļautu, ir jālūdz 
Eiropas Komisijai izstrādāt jaunu rādītāju, kas iekļautu arī emisiju līmeni, un pārdalīt 
procentus dalībvalstīm tā, lai neviena valsts nedrīkstētu palielināt emisijas.

Grozījums Nr. 47
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IK uz vienu 
iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam patlaban ir 
nosacīti zems IK uz vienu iedzīvotāju un 
tādējādi pastāv augsta IK pieauguma 
iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir nosacīti augsts IK uz 
vienu iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IKP un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz 
vienu iedzīvotāju. 

Or. pl

Pamatojums

Lai rīkotos taisnīgi no ekoloģijas viedokļa, lielākajiem CO2 radītājiem būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība klimata pārmaiņu apkarošanā.
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Grozījums Nr. 48
Urszula Krupa

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IK uz vienu 
iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam patlaban ir 
nosacīti zems IK uz vienu iedzīvotāju un 
tādējādi pastāv augsta IK pieauguma 
iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir nosacīti augsts IK uz vienu 
iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IKP uz vienu 
iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam patlaban ir 
nosacīti zems IKP uz vienu iedzīvotāju un 
tādējādi pastāv augsta IKP pieauguma 
iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu, lai tādējādi 
varētu palielināt IKP uz vienu iedzīvotāju 
līdz citu Kopienas dalībvalstu līmenim. Šīs 
valstis var ierobežot emisiju pieaugumu 
tādā mērā, kas tām joprojām ļautu 
sasniegt šo mērķi. Dalībvalstīm, kam 
patlaban ir nosacīti augsts IKP uz vienu 
iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

Or. pl

Pamatojums

Vissvarīgākais Kopienas pamatmērķis ir visā ES harmonizēt IKP līmeni. Kopienas kā tādas 
interesēs nav bloķēt ekonomiskās attīstības iespējas valstīm ar zemu IKP. Noteiktās valstīs 
vienīgais veids, kā īstermiņā un pienācīgā daudzumā nodrošināt nozīmīgus enerģijas 
resursus, ir ražot enerģiju no ogļu dedzināšanas. Ņemot vērā pašreizējo oglekļa uztveršanas 
un uzglabāšanas tehnoloģiju attīstību un ar tām saistītās izmaksas, ir neiespējami atbilstīgi 
Kopienas tiesību aktiem samazināt CO2 emisijas, kas rodas no ogļu dedzināšanas.
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Grozījums Nr. 49
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IK uz vienu 
iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam patlaban ir 
nosacīti zems IK uz vienu iedzīvotāju un 
tādējādi pastāv augsta IK pieauguma 
iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir nosacīti augsts IK uz 
vienu iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz vienlīdzīgas 
attieksmes principu, ievērojot dalībvalstu 
iepriekš veiktos centienus un panāktos 
sasniegumus laikā no 1990. gada līdz 
2005. gadam. Tās valstis, kuras ir 
veikušas būtiskus emisiju samazināšanas 
pasākumus, būtu jāatalgo kā piemēru, lai 
motivētu tās valstis, kuras šajā jautājumā 
atpaliek. Visām dalībvalstīm līdz 
2020. gadam ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Or. en

Pamatojums

Lai Kopenhāgenā panāktu pienācīgu starptautisku vienošanos, mums vajadzētu visām 
dalībvalstīm noteikt par pienākumu līdz 2020. gadam samazināt vai vismaz nepalielināt 
emisijas nozarēs, uz kurām neattiecas emisiju tirdzniecības shēma. Kā vienīgo rādītāju 
izmantojot IKP uz vienu iedzīvotāju, mēs raidām nepareizus signālus mazāk attīstītajām 
valstīm, piemēram, Ķīnai un Indijai, un tās netieši mudinām palielināt savu emisiju līmeni. Šis 
grozījums ir jāpieņem, lai nevajadzētu lūgt Eiropas Komisijai izstrādāt jaunu rādītāju, kas 
iekļautu arī emisiju līmeni, un pārdalīt procentus dalībvalstīm tā, lai neviena valsts 
nedrīkstētu palielināt emisijas.
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Grozījums Nr. 50
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IK uz vienu 
iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam patlaban ir 
nosacīti zems IK uz vienu iedzīvotāju un 
tādējādi pastāv augsta IK pieauguma 
iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir nosacīti augsts IK uz vienu 
iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IKP uz vienu 
iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 
patlaban ir nosacīti zems IKP uz vienu 
iedzīvotāju, var attiecīgi palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Tādējādi 
dalībvalstīm, kam patlaban ir nosacīti 
augsts IKP uz vienu iedzīvotāju, ir daudz 
lielākā mērā jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu, lai ievērotu 
Kopienas saistības.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski precizēt, ka solidaritātes mehānisms darbosies vienīgi tad, ja visas dalībvalstis 
ievēros kopējās Kopienas saistības, un iespējams emisiju pieaugums ir atļauts tikai kā 
pagaidu līdzeklis.
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Grozījums Nr. 51
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IK uz vienu 
iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam patlaban ir 
nosacīti zems IK uz vienu iedzīvotāju un 
tādējādi pastāv augsta IK pieauguma 
iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir nosacīti augsts IK uz vienu 
iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IKP uz vienu 
iedzīvotāju un pašreizējās samazināšanas 
saistības saskaņā ar vienošanos par 
saistību sadali. Dalībvalstis, kam patlaban 
ir nosacīti zems IK uz vienu iedzīvotāju un 
tādējādi pastāv augsta IK pieauguma 
iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir nosacīti augsts IK uz vienu 
iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. 

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu noteiktām dalībvalstīm būtu atļauts radīt vairāk emisiju 
nekā to paredz Kioto protokola mērķis. Tas būtu pilnīgi netaisnīgi pret tām dalībvalstīm, kas 
jau ir izpildījušas Kioto protokolā paredzēto mērķi, un raidītu pilnīgi nepareizu signālu 
trešām valstīm. Tādēļ grozījuma autors vēlas mainīt šīm valstīm paredzētos rādītājus, lai 
samazinātu emisijas, kas ir atļautas saskaņā ar vienošanos par saistību sadali. Emisijas, kas 
tiks ietaupītas, pateicoties šim pielāgojumam, vajadzētu izmantot, lai emisiju tirdzniecībā 
pielāgotu lineāro koeficientu, tādējādi iegūstot reālāk izpildāmu mērķi ETS jomā.
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Grozījums Nr. 52
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu taisnīgu katras 
dalībvalsts ieguldījumu Kopienas 
neatkarīgo saistību izpildē, nevienai valstij 
nedrīkst izvirzīt prasību samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2020. gadā 
par vairāk nekā 20% zem 2005. gada 
līmeņa un nevienai valstij nedrīkst atļaut 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2020. gadā par vairāk nekā 20% virs 2005. 
gada līmeņa. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jānotiek no 2013. līdz 
2020. gadam, kuru laikā katra dalībvalsts 
drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts nākamajā gadā, bet dalībvalstis, 
kuru emisiju apjomi ir mazāki par 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu drīkst pārnest uz 
nākamo gadu.

(8) Lai nodrošinātu taisnīgu katras 
dalībvalsts ieguldījumu Kopienas 
neatkarīgo saistību izpildē, nevienai valstij 
nedrīkst izvirzīt prasību samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2020. gadā 
par vairāk nekā 20% zem 2005. gada 
līmeņa un nevienai valstij nedrīkst atļaut 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2020. gadā par vairāk nekā 20% virs 2005. 
gada līmeņa. Turklāt nevienai dalībvalstij 
nevajadzētu piešķirt tādu emisiju apjomu 
2020. gadam, kas pārsniegtu emisiju 
apjomu, kurš izriet no vienošanās par 
saistību sadali 2008.–2012. gadam. 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jānotiek no 2013. līdz 2020. 
gadam, kuru laikā katra dalībvalsts drīkst 
iepriekš iztērēt 2 % no siltumnīcefekta 
gāzu emisijas limita, kas tai noteikts 
nākamajā gadā, bet dalībvalstis, kuru 
emisiju apjomi ir mazāki par paredzēto 
limitu, radušos emisiju samazinājumu 
atlikumu drīkst pārnest uz nākamo gadu.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu noteiktām dalībvalstīm būtu atļauts radīt vairāk emisiju 
nekā to paredz Kioto protokola mērķis. Tas būtu pilnīgi netaisnīgi pret tām dalībvalstīm, kas 
jau ir izpildījušas Kioto protokolā paredzēto mērķi, un raidītu pilnīgi nepareizu signālu 
trešām valstīm. Tādēļ grozījuma autors vēlas mainīt šīm valstīm paredzētos rādītājus, lai 
samazinātu emisijas, kas ir atļautas saskaņā ar vienošanos par saistību sadali. Emisijas, kas 
tiks ietaupītas, pateicoties šim pielāgojumam, vajadzētu izmantot, lai emisiju tirdzniecībā 
pielāgotu lineāro koeficientu, tādējādi iegūstot reālāk izpildāmu mērķi ETS jomā.
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Grozījums Nr. 53
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu taisnīgu katras 
dalībvalsts ieguldījumu Kopienas 
neatkarīgo saistību izpildē, nevienai valstij 
nedrīkst izvirzīt prasību samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2020. gadā 
par vairāk nekā 20% zem 2005. gada 
līmeņa un nevienai valstij nedrīkst atļaut 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2020. gadā par vairāk nekā 20% virs 2005. 
gada līmeņa. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jānotiek no 2013. līdz 
2020. gadam, kuru laikā katra dalībvalsts 
drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts nākamajā gadā, bet dalībvalstis, 
kuru emisiju apjomi ir mazāki par 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu drīkst pārnest uz 
nākamo gadu.

(8) Lai nodrošinātu taisnīgu katras 
dalībvalsts ieguldījumu Kopienas 
neatkarīgo saistību izpildē, nevienai valstij 
nedrīkst izvirzīt prasību samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2020. gadā 
par vairāk nekā 30% zem 1990. gada 
līmeņa un nevienai valstij nedrīkst atļaut 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2020. gadā par vairāk nekā 30% virs 1990. 
gada līmeņa. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jānotiek no 2013. līdz 
2020. gadam, kuru laikā katra dalībvalsts 
drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts nākamajā gadā, bet dalībvalstis, 
kuru emisiju apjomi ir mazāki par 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu drīkst pārnest uz 
nākamo gadu.

Or. pl

Pamatojums

Procentu korekcija no 20 uz 30 ir saistīta ar atsauces gada maiņu — no 2005. gada uz 
1990. gadu.

Grozījums Nr. 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Dalībvalstis var pamatot iekšzemes 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu neierobežotā daudzumā 
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papildus noteiktajām siltumnīcefekta gāzu 
emisiju robežām, izmantojot pasākumus, 
kuru lietderība nerada šaubas, un politiku 
ar papildu ieguvumiem. Šajā sakarā 
priekšroka dodama pasākumiem, kas 
sniedz papildu ieguvumus sabiedrības 
veselības (jo īpaši attiecībā uz gaisa 
kvalitāti), drošības paaugstināšanas, 
ekosistēmas saglabāšanas, bioloģiskās 
daudzveidības, nabadzības mazināšanas, 
nodarbinātības un enerģētikas drošības 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes III darba grupas 4. novērtējuma ziņojumā par riska 
mazināšanu skaidri norādīts, ka papildu ieguvumi no pasākumiem — mazāks gaisa 
piesārņojums, lielāka enerģētiskā drošība un lielāka nodarbinātība lauku rajonos —
kompensē riska mazināšanas izmaksas. Valda vienprātība attiecībā uz visiem analizētajiem 

pasaules reģioniem, ka siltumnīcefekta gāzu samazināšana sniedz veselības uzlabošanos 
īstermiņā un citus būtiskus ieguvumus gan rūpnieciski attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs.  

Grozījums Nr. 55
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Siltumnīcefekta gāzu emisijām 
nozarēs, uz kurām neattiecas Direktīva 
2003/87/EK, ir joprojām katru gadu 
lineāri jāsamazinās arī pēc 2020. gada. 
Tomēr ir lieki paredzēt ārkārtīgi 
vērienīgus samazināšanas mērķus laika 
posmam līdz 2050. gadam, jo ar 
pašreizējām zinātniskajām atziņām un 
tehnoloģisko attīstību nav iespējams reāli 
prognozēt notikumu gaitu laika posmam, 
kas pārsniedz tuvākos 20 gadus.

Or. fr
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Pamatojums

Nav reāli noteikt ārkārtīgi vērienīgus mērķus 2050. gadam. Ja šajā jomā netiks noslēgts 
starptautisks nolīgums, Eiropas Savienības centieni cietīs sakāvi. Kāpēc ES vienai nākt klajā 
ar mērķiem, kam vajadzētu būt kopīgam pasākumam?

Grozījums Nr. 56
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
skaidri un precīzi ievēro saistības, 
Komisija izstrādā sistēmu, ar kuru var 
piemērot tiešas sankcijas atsevišķām 
dalībvalstīm, kas nepilda savas saistības 
atbilstīgi šai direktīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu dalībvalstīm 
elastīgumu savu saistību izpildē, kā arī 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību trešajās 
valstīs, jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī 
lai nodrošinātu investoru pārliecību, 
Kopienai ir jāturpina atzīt kredītus no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas projektiem trešās valstīs, 
pirms tiks panākta starptautiska vienošanās 
par klimata pārmaiņām. Dalībvalstis 
raugās, lai to politika šo kredītu iegādei 
pastiprina projektu vienlīdzīgu ģeogrāfisko 
izplatību un starptautiskā nolīguma par 

(9) Lai nodrošinātu dalībvalstīm 
elastīgumu savu saistību izpildē, kā arī 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību trešās valstīs, 
jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī lai 
nodrošinātu investoru pārliecību, Kopienai 
ir jāturpina atzīt kredītus no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas projektiem trešās valstīs ar 
priekšnoteikumu, ka tie jau ir tikuši 
īstenoti un tos īstenos, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, pirms tiks 
panākta starptautiska vienošanās par 
klimata pārmaiņām. Dalībvalstis raugās, lai 
to politika šo kredītu iegādei pastiprina 
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klimata pārmaiņām izpildi. projektu vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību 
un starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Or. en

Pamatojums

 Jau īstenotus projektus trešās valstīs vai jaunus projektus, kurus vēl tikai īstenos, atzīs kā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas kredītus tikai tad, ja izmantoti atjaunojamās 
enerģijas avoti.

Grozījums Nr. 58
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu dalībvalstīm 
elastīgumu savu saistību izpildē, kā arī 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību trešajās 
valstīs, jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī 
lai nodrošinātu investoru pārliecību, 
Kopienai ir jāturpina atzīt kredītus no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas projektiem trešās valstīs, 
pirms tiks panākta starptautiska vienošanās 
par klimata pārmaiņām. Dalībvalstis 
raugās, lai to politika šo kredītu iegādei 
pastiprina projektu vienlīdzīgu ģeogrāfisko 
izplatību un starptautiskā nolīguma par 
klimata pārmaiņām izpildi.

(9) Lai nodrošinātu dalībvalstīm 
elastīgumu savu saistību izpildē, kā arī 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību trešajās 
valstīs, jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī 
lai nodrošinātu investoru pārliecību, 
Kopienai ir jāturpina atzīt kredītus no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas Zelta standarta projektiem 
trešās valstīs, pirms tiks panākta 
starptautiska vienošanās par klimata 
pārmaiņām. Dalībvalstis raugās, lai to 
politika šo kredītu iegādei pastiprina 
projektu vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību 
un starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai izlīdzinātu emisiju 
samazināšanas izmaksu atšķirības 
dažādās dalībvalstīs un palielinātu 
ģeogrāfisko elastību, vienlaikus 
pastiprinot Kopienas kopējo saistību 
vispārējo rentabilitāti, dalībvalstīm ir 
jāļauj pārnest daļu no savām 
siltumnīcefekta gāzu emisijas tiesībām uz 
citu dalībvalsti. Tiesību pārnešanai ir 
jānotiek saskaņā ar divpusēju nolīgumu, 
un ir jānodrošina pārredzamība, 
informējot Komisiju par to un norādot 
pārnešanas faktu abu iesaistīto 
dalībvalstu reģistros.

Or. en

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu tiek palielināta rentabilitāte attiecībā uz ES mērķa izpildi emisiju 
samazināšanas jomā. Šī brīvprātīgā iespēja var palīdzēt arī tām valstīm, kurām resursu 
trūkuma dēļ būs grūti samazināt savas emisijas, jo tas nozīmē turpmāku darbību/pasākumu 
finansēšanu dalībvalstī, uz kuru tiesības pārnestas, izmantojot pārnesēju piešķirtos līdzekļus. 
No tā labumu gūs visas dalībvalstis, kas vēlēsies šajā sistēmā piedalīties. Tomēr vislielākā 
ieguvēja būs tieši vide, jo labas vides politikas pamatā ir līdzekļu efektīvs lietojums.

Grozījums Nr. 60
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai izlīdzinātu emisiju samazināšanas 
izmaksu atšķirības dažādās dalībvalstīs un 
palielinātu ģeogrāfisko elastību, vienlaikus 
pastiprinot Kopienas kopējo saistību 
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vispārējo rentabilitāti, dalībvalstīm ir jāļauj 
pārnest daļu no savām siltumnīcefekta gāzu 
emisijas tiesībām uz citu dalībvalsti. Tiesību 
pārnešanai ir jānotiek saskaņā ar divpusēju 
nolīgumu, un ir jānodrošina pārredzamība, 
informējot Komisiju par to un norādot 
pārnešanas faktu abu iesaistīto dalībvalstu 
reģistros.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums sniedz emisiju tirdzniecības iespēju dalībvalstu starpā. Tā kā dalībvalstīs ir 
dažādas emisiju samazināšanas izmaksas, tas palielina ES mērķa sasniegšanas rentabilitāti, 
nemainot ES kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas apjomu.

Grozījums Nr. 61
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tādējādi dalībvalstīm ir jābūt iespējai 
izmantot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus, kas izdoti par 
samazinājumiem, kas panākti laika periodā 
no 2008. gada līdz 2012. gadam un 
radušies to projektu veidu rezultātā, kurus 
visas dalībvalstis šajā laika posmā bija 
pieņēmušas. Dalībvalstīm ir jābūt arī 
iespējai izmantot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas kredītus par 
samazinājumiem, kas tika panākti pēc šī 
laika posma, un kas radušies to projektu 
rezultātā, kas tika reģistrēti un īstenoti laika 
posmā no 2008. gada līdz 2012. gadam, un 
kas radušies to projektu veidu („projektu 
kategoriju”) rezultātā, kurus visas 
dalībvalstis šajā laika posmā bija 
pieņēmušas.

(10) Tādējādi dalībvalstīm ir jābūt iespējai 
izmantot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus, kas izdoti par 
samazinājumiem, kas panākti laika periodā 
no 2008. gada līdz 2012. gadam un 
radušies Zelta standarta projektu rezultātā. 
Dalībvalstīm ir jābūt arī iespējai izmantot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus par 
samazinājumiem, kas tika panākti pēc šī 
laika posma, un kas radušies Zelta 
standarta projektu rezultātā, kas tika 
reģistrēti un īstenoti laika posmā no 2008. 
gada līdz 2012. gadam.

Or. en
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Pamatojums

Ir vajadzīgi stingrāki kritēriji KĪ/TAM kredītiem, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
samazināšanas mērķu sasniegšanai izmanto tikai kvalitatīvu projektu kredītus.   Zelta 
standarta piešķiršanā TAM projektiem tiek izmantota ļoti strikta papildināmības un 
ilgtspējīgas attīstības definīcija.

Grozījums Nr. 62
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Vismazāk attīstītajās valstīs (VAV) ir 
īstenoti ļoti nedaudzi tīrās attīstības 
mehānisma (TAM) projekti. Kopiena 
atbalsta TAM projektu vienlīdzīgu 
sadalījumu, tai skaitā izmantojot Komisijas 
Globālās klimata pārmaiņu alianses 
starpniecību. Tādēļ ir lietderīgi radīt 
pārliecību par kredītu pieņemšanu arī no 
projektiem, kas VAV tika uzsākti pēc 
2008. – 2012. gada, no projektu veidiem, 
kurus visas dalībvalstis bija pieņēmušas 
laika posmā no 2008. gada līdz 2012. 
gadam. Kredītu pieņemšanai ir jāturpinās 
līdz pat 2020. gadam vai līguma 
noslēgšanai ar Kopienu, izvēloties agrāko 
no termiņiem.

(11) Vismazāk attīstītajās valstīs (VAV) ir 
īstenoti ļoti nedaudzi tīrās attīstības 
mehānisma (TAM) projekti. Kopiena 
atbalsta TAM projektu vienlīdzīgu 
sadalījumu, tai skaitā izmantojot Komisijas 
Globālās klimata pārmaiņu alianses 
starpniecību. Tādēļ ir lietderīgi radīt 
pārliecību par kredītu pieņemšanu arī no 
Zelta standarta projektiem, kas VAV tika 
uzsākti pēc 2008. – 2012. gada. Kredītu 
pieņemšanai ir jāturpinās līdz pat 2020. 
gadam vai līguma noslēgšanai ar Kopienu, 
izvēloties agrāko no termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu turpmāku elastīgumu 
un veicinātu ilgtspējīgu attīstību 
jaunattīstības valstīs, dalībvalstīm ir jābūt 

(12) Lai nodrošinātu turpmāku elastīgumu 
un veicinātu ilgtspējīgu attīstību 
jaunattīstības valstīs, dalībvalstīm ir jābūt 
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iespējai izmantot papildkredītus no 
projektiem, balstoties uz līgumiem, kas 
noslēgti starp Kopienu un trešajām valstīm. 
Kopīgas īstenošanas (KĪ) projektus nevar 
turpināt pēc 2012. gada bez turpmāka 
starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām, kas nosaka attīstītajām valstīm 
piešķirto apjomu. Taču siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas kredīti, kas 
radušies šādu projektu rezultātā, arī 
turpmāk ir jāatzīst, balstoties uz līgumiem 
ar trešajām valstīm.

iespējai izmantot papildkredītus no Zelta 
standarta projektiem, balstoties uz 
līgumiem, kas noslēgti starp Kopienu un 
trešajām valstīm. Kopīgas īstenošanas (KĪ) 
projektus nevar turpināt pēc 2012. gada bez 
turpmāka starptautiska nolīguma par 
klimata pārmaiņām, kas nosaka attīstītajām 
valstīm piešķirto apjomu. Taču 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredīti, kas radušies Zelta 
standarta projektu rezultātā, arī turpmāk ir 
jāatzīst, balstoties uz līgumiem ar trešajām 
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai nodrošinātu turpmāku elastību 
un motivāciju samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, dalībvalstīm ir jāizmanto 
papildu kredīti no projektiem un 
ieguldījumiem, ko tās īsteno Eiropas 
Savienībā. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs ir ievērojams CO2 emisiju samazināšanas rentabilitātes potenciāls, ir 
jāmudina ES dalībvalstis veikt tirdzniecību, īstenot projektus un tiesību pārnesi arī savā 
starpā, ne tikai atbalstot projektus trešās valstīs. 
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Grozījums Nr. 65
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu šo TAM kredītu tirgus 
pastāvēšanu pēc 2012. gada, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis varētu joprojām turpināt šos 
kredītus izmantot. Lai šāds tirgus būtu, kā 
arī lai nodrošinātu tālāku siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu ES un tādējādi 
veicinātu Kopienas atjaunojamās enerģijas, 
enerģētiskās drošības, inovāciju un 
konkurētspējas mērķu sasniegšanu, ir 
ierosināts atļaut dalībvalstīm — līdz 
nākotnē tiks panākta starptautiska 
vienošanās par klimata pārmaiņām — ik 
gadus izmantot kredītus no trešajās valstīs 
īstenotiem siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas projektiem 3% apmērā no 
katras dalībvalsts emisiju apjoma 2005. 
gadā no avotiem ārpus ES ETS. Šis 
daudzums ir ekvivalents trešdaļai no 
2020. gadā sasniedzamā samazinājuma. 
Dalībvalstīm ir jāsaņem atļauja nodot šī 
ierobežojuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

(13) Lai nodrošinātu šo TAM kredītu tirgus 
pastāvēšanu pēc 2012. gada, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis varētu joprojām turpināt šos 
kredītus izmantot. Lai šāds tirgus būtu, kā 
arī lai nodrošinātu tālāku siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu ES un tādējādi 
veicinātu Kopienas atjaunojamās enerģijas, 
enerģētiskās drošības, inovāciju un 
konkurētspējas mērķu sasniegšanu, ir 
ierosināts atļaut dalībvalstīm — līdz 
nākotnē tiks panākta starptautiska 
vienošanās par klimata pārmaiņām — ik 
gadus izmantot kredītus no trešajās valstīs 
īstenotiem siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas projektiem 1% apmērā no 
katras dalībvalsts emisiju apjoma 2005. 
gadā no avotiem ārpus ES ETS.

Or. en

Pamatojums

ETS mehānisms jau paredz dalībvalstu tiesību pārcelšanu — nevajadzētu atļaut tiesību 
nodošanu attiecībā uz lēmumu par pienākumu sadali, lai tie atbilstu starptautiskajam 
nolīgumam, un atsevišķu dalībvalstu samazināšanas mērķiem.
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Grozījums Nr. 66
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu šo TAM kredītu tirgus 
pastāvēšanu pēc 2012. gada, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis varētu joprojām turpināt šos 
kredītus izmantot. Lai šāds tirgus būtu, kā 
arī lai nodrošinātu tālāku siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu ES un tādējādi 
veicinātu Kopienas atjaunojamās enerģijas, 
enerģētiskās drošības, inovāciju un 
konkurētspējas mērķu sasniegšanu, ir 
ierosināts atļaut dalībvalstīm — līdz 
nākotnē tiks panākta starptautiska 
vienošanās par klimata pārmaiņām — ik 
gadus izmantot kredītus no trešajās valstīs 
īstenotiem siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas projektiem 3% apmērā no 
katras dalībvalsts emisiju apjoma 2005. 
gadā no avotiem ārpus ES ETS. Šis 
daudzums ir ekvivalents trešdaļai no 
2020. gadā sasniedzamā samazinājuma. 
Dalībvalstīm ir jāsaņem atļauja nodot šī 
ierobežojuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

(13) Lai nodrošinātu šo TAM kredītu tirgus 
pastāvēšanu pēc 2012. gada, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis varētu joprojām turpināt šos 
kredītus izmantot. Lai šāds tirgus būtu, kā 
arī lai nodrošinātu tālāku siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu ES un tādējādi 
veicinātu Kopienas atjaunojamās enerģijas, 
enerģētiskās drošības, inovāciju un 
konkurētspējas mērķu sasniegšanu, ir 
ierosināts atļaut dalībvalstīm — līdz 
nākotnē tiks panākta starptautiska 
vienošanās par klimata pārmaiņām — ik 
gadus izmantot kredītus no trešās valstīs 
vai citās dalībvalstīs īstenotiem 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas projektiem 3% apmērā no 
katras dalībvalsts emisiju apjoma 2005. 
gadā no avotiem ārpus ES ETS. Šis 
daudzums ir ekvivalents trešdaļai no 
2020. gadā sasniedzamā samazinājuma. 
Dalībvalstīm ir jāsaņem atļauja pārdot
izsolē šī ierobežojuma neizmantoto daļu 
citai dalībvalstij.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs ir ievērojams CO2 emisiju samazināšanas rentabilitātes potenciāls, ir 
jāmudina ES dalībvalstis veikt tirdzniecību, īstenot projektus un tiesību pārnesi arī savā 
starpā, ne tikai atbalstot projektus trešās valstīs. 

Neizmantotās daļas pārdošana var būt izdevīga iespēja un laba motivācija dalībvalstīm. 
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Grozījums Nr. 67
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu šo TAM kredītu tirgus 
pastāvēšanu pēc 2012. gada, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis varētu joprojām turpināt šos 
kredītus izmantot. Lai šāds tirgus būtu, kā 
arī lai nodrošinātu tālāku siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu ES un tādējādi 
veicinātu Kopienas atjaunojamās enerģijas, 
enerģētiskās drošības, inovāciju un 
konkurētspējas mērķu sasniegšanu, ir 
ierosināts atļaut dalībvalstīm — līdz 
nākotnē tiks panākta starptautiska 
vienošanās par klimata pārmaiņām — ik 
gadus izmantot kredītus no trešajās valstīs 
īstenotiem siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas projektiem 3% apmērā no 
katras dalībvalsts emisiju apjoma 2005. 
gadā no avotiem ārpus ES ETS. Šis 
daudzums ir ekvivalents trešdaļai no 
2020. gadā sasniedzamā samazinājuma. 
Dalībvalstīm ir jāsaņem atļauja nodot šī 
ierobežojuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

(13) Lai nodrošinātu šo TAM kredītu tirgus 
pastāvēšanu pēc 2012. gada, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis varētu joprojām turpināt šos 
kredītus izmantot no Zelta standarta 
projektiem. Lai šāds tirgus būtu, kā arī lai 
nodrošinātu tālāku siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu ES un tādējādi 
veicinātu Kopienas atjaunojamās enerģijas, 
enerģētiskās drošības, inovāciju un 
konkurētspējas mērķu sasniegšanu, ir 
ierosināts atļaut dalībvalstīm — līdz 
nākotnē tiks panākta starptautiska 
vienošanās par klimata pārmaiņām — ik 
gadus izmantot kredītus no trešajās valstīs 
īstenotiem siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas Zelta standarta projektiem 
3% apmērā no katras dalībvalsts emisiju 
apjoma 2005. gadā no avotiem ārpus 
ES ETS. Šis daudzums ir ekvivalents 
trešdaļai no 2020. gadā sasniedzamā 
samazinājuma. Dalībvalstīm ir jāsaņem 
atļauja nodot šī ierobežojuma neizmantoto 
daļu citai dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pēc tam, kad būs noslēgts starptautisks 
nolīgums par klimata pārmaiņām, 
dalībvalstīm ir jāpieņem emisiju 
samazināšanas kredīti tikai no tām valstīm, 

(14) Pēc tam, kad būs noslēgts starptautisks 
nolīgums par klimata pārmaiņām, 
dalībvalstīm ir jāpieņem Zelta standarta 
emisiju samazināšanas kredīti tikai no tām 
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kas šo nolīgumu ratificējušas un ievēro 
kopīgu pieeju.

valstīm, kas šo nolīgumu ratificējušas.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Progress, kas sasniegts saistību izpildē 
saskaņā ar šo lēmumu, ir jāizvērtē ik gadus, 
balstoties uz ziņojumiem, kas iesniegti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 11. februāra Lēmumu Nr. 
280/2004/EK par mehānismu Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam 
un Kioto Protokola ieviešanai. Reizi divos 
gados ir jāsagatavo plānotā progresa 
novērtējums, bet 2016. gadā ir jāveic 
pilnīgs šī lēmuma īstenošanas novērtējums.

(15) Progress, kas sasniegts saistību izpildē 
saskaņā ar šo lēmumu, ir jāizvērtē ik gadus, 
balstoties uz ziņojumiem, kas iesniegti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 11. februāra Lēmumu Nr. 
280/2004/EK par mehānismu Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam 
un Kioto Protokola ieviešanai. Reizi divos 
gados ir jāsagatavo plānotā progresa 
novērtējums, bet 2016. gadā ir jāveic 
pilnīgs šī lēmuma īstenošanas novērtējums, 
vajadzības gadījumā iesniedzot 
priekšlikumus mērķu sasniegšanai līdz 
2020. gadam.

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Jaunākie zinātniskie atklājumi 
liecina, ka, lai novērstu bīstamu 
antropogēnu ietekmi uz klimata sistēmu, 
oglekļa dioksīda koncentrācija ir 
jāsamazina līdz 350 vienībām uz miljonu,
kas nozīmē, ka Kopienas iekšzemes 
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siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķim jābūt 40% līdz 
2020. gadam un 60% līdz 2030. gadam 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Šis 
mērķis un attiecīgās Kopienas saistības ir 
jāparedz starptautiskajām sarunās par
nolīgumu laika posmam pēc 2012. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, dalībvalstīm noteiktie emisiju 
ierobežojumi ir jāpārskata, lai izpildītu 
minētajā nolīgumā noteiktās Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības, ievērojot 
solidaritātes principu dalībvalstu starpā, kā 
arī nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā. 
Kredītu apjoms no siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas projektiem trešās 
valstīs, ko ikviena dalībvalsts var izmantot, 
ir jāpalielina līdz pat pusei no 
samazināšanas papildpasākumiem no 
avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK.

(17) Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, dalībvalstīm noteiktie emisiju 
ierobežojumi ir jāpārskata, lai izpildītu 
minētajā nolīgumā noteiktās Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības, ievērojot 
līdzvērtīgas attieksmes principu dalībvalstu 
starpā, kā arī nepieciešamību panākt 
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi visā 
Kopienā. Kredītu apjoms no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas projektiem trešās valstīs vai 
citās dalībvalstīs, ko ikviena dalībvalsts 
var izmantot, ir jāpalielina līdz pat pusei no 
samazināšanas papildpasākumiem no 
avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs ir ievērojams CO2 emisiju samazināšanas rentabilitātes potenciāls, ir 
jāmudina ES dalībvalstis veikt tirdzniecību, īstenot projektus un tiesību pārnesi arī savā 
starpā, ne tikai atbalstot projektus trešās valstīs.
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Grozījums Nr. 72
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, dalībvalstīm noteiktie emisiju 
ierobežojumi ir jāpārskata, lai izpildītu 
minētajā nolīgumā noteiktās Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības, ievērojot 
solidaritātes principu dalībvalstu starpā, kā 
arī nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā. 
Kredītu apjoms no siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas projektiem trešās 
valstīs, ko ikviena dalībvalsts var izmantot, 
ir jāpalielina līdz pat pusei no 
samazināšanas papildpasākumiem no 
avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK.

(17) Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, dalībvalstīm noteiktie emisiju 
ierobežojumi ir jāpārskata, lai izpildītu 
minētajā nolīgumā noteiktās Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības, ievērojot 
vienlīdzīgas attieksmes principu 
dalībvalstu starpā, kā arī nepieciešamību 
panākt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi 
visā Kopienā. Kredītu apjoms no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas projektiem ES un trešās 
valstīs, ko ikviena dalībvalsts var izmantot, 
ir jāpalielina līdz pat pusei no 
samazināšanas papildpasākumiem no 
avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs ir ievērojams CO2 emisiju samazināšanas rentabilitātes potenciāls, ir 
jāmudina ES dalībvalstis veikt tirdzniecību, īstenot projektus un tiesību pārnesi arī savā 
starpā, ne tikai atbalstot projektus trešās valstīs. 

Lai nākotnē novērstu saistību izpildi dažādos apjomos un to nepildīšanu, solidaritātes 
principa vietā ir jāizmanto vienlīdzīgas attieksmes princips.
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Grozījums Nr. 73
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, dalībvalstīm noteiktie emisiju 
ierobežojumi ir jāpārskata, lai izpildītu 
minētajā nolīgumā noteiktās Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības, ievērojot 
solidaritātes principu dalībvalstu starpā, kā 
arī nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā. 
Kredītu apjoms no siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas projektiem trešās 
valstīs, ko ikviena dalībvalsts var izmantot, 
ir jāpalielina līdz pat pusei no 
samazināšanas papildpasākumiem no 
avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK.

(17) Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, dalībvalstīm noteiktie emisiju 
ierobežojumi ir jāpārskata, lai izpildītu 
minētajā nolīgumā noteiktās Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības, ievērojot 
solidaritātes principu dalībvalstu starpā, kā 
arī nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā. 
Kredītu apjoms no siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas Zelta standarta 
projektiem trešās valstīs, ko ikviena 
dalībvalsts var izmantot, ir jāpalielina līdz 
pat pusei no samazināšanas 
papildpasākumiem no avotiem, kas nav 
ietverti Direktīvā 2003/87/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis Lēmums nosaka noteikumus dalībvalstu 
ieguldījuma noteikšanai Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistību izpildei laika 
posmā no 2013. gada līdz 2020. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no avotiem, 
kas nav iekļauti Direktīvā 2003/87/EK, un 
tā novērtējumam.

Šis lēmums nosaka  dalībvalstu 
ieguldījumu apjomu un noteikumus to 
noteikšanai Kopienas un tās dalībvalstu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistību izpildei laika 
posmā no 2013. gada līdz 2020. gadam 
antropogēnām siltumnīcefekta gāzu neto 
emisijām un piesaisti  no avotiem un 
gāzēm, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK, un tā novērtējumam

Adlib Express Watermark



PE409.395v01-00 32/61 AM\730633LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis Lēmums nosaka noteikumus 
dalībvalstu ieguldījuma noteikšanai 
Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistību izpildei laika 
posmā no 2013. gada līdz 2020. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK, un tā novērtējumam.

Šis lēmums nosaka noteikumus dalībvalstu 
ieguldījuma noteikšanai Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistību izpildei laika 
posmā no 2013. gada līdz 2020. gadam un 
tā novērtējumam.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstu mērķi ir noteikti tikai nozarēm, uz kurām neattiecas ETS, kopējie emisiju 
samazināšanas izdevumi dalībvalstīm būs neskaidri, jo par emisijām ETS nozarēs būs gandrīz 
autonoms novērtējums. Nosakot vispārējo dalībvalsts mērķi, šī neskaidrība tiks kliedēta un 
saistības sadalītas līdzvērtīgi. Visā direktīvas tekstā svītro formulējumu „siltumnīcefekta gāzu 
emisijām no avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 2003/87/EK”.

Grozījums Nr. 76
Urszula Krupa

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt ‘siltumnīcefekta gāzu emisijas’ 
nozīmē oglekļa dioksīda (CO2), metāna 
(CH4), slāpekļa oksīda (N2O), 
hidrofluoroglekļu (HFCs), perfluoroglekļu 
(PFCs) un sēra heksafluorīda (SF6) emisiju 
no avotiem oglekļa dioksīda ekvivalenta 
izteiksmē, kas noteikts saskaņā ar 

Turklāt ‘siltumnīcefekta gāzu emisijas’ 
nozīmē oglekļa dioksīda (CO2), metāna 
(CH4), slāpekļa oksīda (N2O), 
hidrofluoroglekļu (HFCs), perfluoroglekļu 
(PFCs), sēra heksafluorīda (SF6) un 
galvenokārt ūdens tvaika (H2O) emisiju 
oglekļa dioksīda ekvivalenta izteiksmē no 
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Direktīvu 2003/87/EK. dažādiem atropogēniem avotiem, kas 
noteikts saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK.

Or. pl

Pamatojums

Ūdens tvaiks ir galvenā siltumnīcefekta gāze un ir atbildīgs par aptuveni 60% no visa 
siltumnīcefekta. Tā saturs Zemes atmosfērā mainās dažādos gadalaikos un atsevišķos 
planētas reģionos (starp 40 un 95%), un tas ir atkarīgs no ūdens aprites cikla vidē —
iztvaikošanas, kondensācijas, sublimācijas un resublimācijas procesiem — un 

antropogēniem avotiem. 

Grozījums Nr. 77
Avril Doyle

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt ‘siltumnīcefekta gāzu emisijas’ 
nozīmē oglekļa dioksīda (CO2), metāna 
(CH4), slāpekļa oksīda (N2O), 
hidrofluoroglekļu (HFCs), perfluoroglekļu 
(PFCs) un sēra heksafluorīda (SF6) emisiju 
no avotiem oglekļa dioksīda ekvivalenta 
izteiksmē, kas noteikts saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK.

Turklāt ‘siltumnīcefekta gāzu emisijas’ 
nozīmē oglekļa dioksīda (CO2), metāna 
(CH4), slāpekļa oksīda (N2O), 
hidrofluoroglekļu (HFCs), perfluoroglekļu 
(PFCs) un sēra heksafluorīda (SF6) emisiju 
no avotiem oglekļa dioksīda ekvivalenta 
izteiksmē, kas noteikts saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK. Ja tiek noslēgts 
3. panta 1. punktā minētais starptautiskais 
nolīgums vai gadījumā, ja šādu nolīgumu 
Kopiena un dalībvalstis nav ratificējušas 
līdz 2012. gada 31. decembrim, 
„siltumnīcefekta gāzu emisijas” nozīmēs 
arī šo gāzu piesaisti saskaņā ar šā 
nolīguma noteikumiem vai — šāda 
nolīguma neesamības gadījumā —
saskaņā ar dalībvalstu piemērotajiem 

harmonizētajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu mežu sekvestrāciju paredz Kioto protokols un sagaidāms, ka tā arī būs iekļauta 
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nolīgumā, par kuru vienosies 2009. gadā Kopenhāgenā. Ir jāveicina klimata pārmaiņu 
apkarošanas pasākumi mežsaimniecības nozarē, lai nodrošinātu, ka visas nozares sniedz 
ieguldījumu vispārējā mērķa sasniegšanā — nepieļaut temperatūras paaugstināšanos vairāk 
par 2 grādiem.

Grozījums Nr. 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt ‘siltumnīcefekta gāzu emisijas’ 
nozīmē oglekļa dioksīda (CO2), metāna 
(CH4), slāpekļa oksīda (N2O), 
hidrofluoroglekļu (HFCs), perfluoroglekļu 
(PFCs) un sēra heksafluorīda (SF6) emisiju 
no avotiem oglekļa dioksīda ekvivalenta 
izteiksmē, kas noteikts saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK.

Turklāt ‘siltumnīcefekta gāzu emisijas’ 
nozīmē oglekļa dioksīda (CO2), metāna 
(CH4), slāpekļa oksīda (N2O), 
hidrofluoroglekļu (HFCs), perfluoroglekļu 
(PFCs) un sēra heksafluorīda (SF6) emisiju 
no avotiem oglekļa dioksīda ekvivalenta 
izteiksmē, kas noteikts saskaņā ar 
metodiku emisiju apjoma pēc avotiem un 
piesaistes noteikšanai, ko paredz Kioto 
protokols.

Or. en

Pamatojums

Tā Direktīvā 2003/87/EK nav paredzēti pasākumi, ar kuriem noteiktu, cik lielā mērā oglekļa 
dioksīda ekvivalentā izteiktas siltumnīcefekta gāzes veids vai apjoms var radīt globālo 
sasilšanu, ir svarīgi atsaukties uz Kioto protokolā noteiktajām oglekļa krātuvēm.

Grozījums Nr. 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt ‘siltumnīcefekta gāzu emisijas’ 
nozīmē oglekļa dioksīda (CO2), metāna 
(CH4), slāpekļa oksīda (N2O), 
hidrofluoroglekļu (HFCs), perfluoroglekļu 

Turklāt ‘antropogēnas siltumnīcefekta 
gāzu neto emisijas’ nozīmē oglekļa 
dioksīda (CO2), metāna (CH4), slāpekļa 
oksīda (N2O), hidrofluoroglekļu (HFCs), 
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(PFCs) un sēra heksafluorīda (SF6) emisiju 
no avotiem oglekļa dioksīda ekvivalenta 
izteiksmē, kas noteikts saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK.

perfluoroglekļu (PFCs) un sēra 
heksafluorīda (SF6) emisiju no avotiem un 
krātuvēm oglekļa dioksīda ekvivalenta 
izteiksmē, kas noteikts saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

'Starptautisks nolīgums' ir globāls un 
visaptverošs nolīgums, kas saistīts ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām un ar 
ko nosaka ES mērķi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
par 30% salīdzinājumā ar 1990. gadu, kā 
arī citu rūpnieciski attīstīto valstu 
saistības veikt līdzvērtīgus pasākumus un 
ekonomiski spēcīgāko jaunattīstības 
valstu ieguldījumus atbilstīgi to 
pienākumiem un attiecīgajām iespējām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts, iedvesmojoties no priekšlikuma Padomes līmenī, lai sagatavotu 
agrīnu nolīgumu starp Parlamentu un Padomi par „centienu sadalījumu”.
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Grozījums Nr. 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Emisiju līmeņi laika posmam no 2013. 
gada līdz 2020. gadam

Siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeņi laika 
posmam no 2013. gada līdz 2020. gadam

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija līdz 2020. gadam ierobežo 
savas iekšzemes siltumnīcefekta gāzu 
emisijas vismaz par 40% salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni.
Siltumnīcefekta gāzu emisijām no 
avotiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 
2003/87/EK, ir jāpiemēro viena trešdaļa 
no samazināšanas pasākumiem, kas 
paredzēti šā mērķa izpildei, par atsauces 
punktu izmantojot 2005. gada emisiju 
apjomu.
Attiecībā uz avotiem, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2003/87/EK, Komisija katrai 
dalībvalstij aprēķina attiecīgās 
siltumnīcefekta gāzu emisiju robežas un 
apjomus, kas līdzvērtīgi CO2 tonnām.

Or. en

Pamatojums

Vēl nesen valdīja zinātniska vienprātība par emisiju līmeņa „drošo zonu” 450 ppm, kas ļautu 
izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu scenārija, tomēr jaunākās zinātniskās atziņas rāda, 
ka kritiskais līmenis sākas jau no 350 ppm. Tas nozīmē, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 
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2030. gadam ir jāsamazina vismaz par 60% un līdz 2050. gadam — par 100%. Lai to izdarītu 
paredzamā un rentablā veidā, 2020. gada emisiju samazināšanas mērķim ir jābūt 
vērienīgākam. 

Grozījums Nr. 83
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
3. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Eiropas Komisija līdz 2020. gadam 
ierobežo savas iekšzemes siltumnīcefekta 
gāzu emisijas vismaz par 30% 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. 
Siltumnīcefekta gāzu emisijām no 
avotiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 
2003/87/EK, ir jāpiemēro viena trešdaļa 
no samazināšanas pasākumiem, kas 
paredzēti šā mērķa izpildei, par atsauces 
punktu izmantojot 2005. gada emisiju 
apjomu.
Attiecībā uz avotiem, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2003/87/EK, Komisija katrai 
dalībvalstij aprēķina attiecīgās 
siltumnīcefekta gāzu emisiju robežas un 
apjomus, kas līdzvērtīgi CO2 tonnām.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu emisiju samazinājumu, kas vajadzīgs klimata pārmaiņu ierobežošanai līdz 
2 grādiem, siltumnīcefekta gāzu emisijām līdz 2050. gadam ir jāsamazinās vismaz par 80-
90%. Lai to izdarītu bez nelabvēlīgām sekām uz Eiropas tautsaimniecību un neatkāpjoties no 
mērķa, 2020. gada emisiju samazināšanas mērķim ir jābūt vērienīgākam.
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Grozījums Nr. 84
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

1. Ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK attiecībā uz attiecīgās valsts 
emisijām 2005. gadā. Nevienai dalībvalstij 
nevajadzētu piešķirt tādu emisiju apjomu 
2020. gadam, kas pārsniegtu emisiju 
apjomu, kurš izriet no vienošanās par 
saistību sadali 2008.–2012. gadam.
Komisija attiecīgajām dalībvalstīm 
procentus samazina.

Or. xm

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu noteiktām dalībvalstīm būtu atļauts radīt vairāk emisiju 
nekā to paredz Kioto protokola mērķis. Tas būtu pilnīgi netaisnīgi pret tām dalībvalstīm, kas 
jau ir izpildījušas Kioto protokolā paredzēto mērķi, un raidītu pilnīgi nepareizu signālu 
trešām valstīm. Tādēļ grozījuma autors vēlas mainīt šīm valstīm paredzētos rādītājus, lai 
samazinātu emisijas, kas ir atļautas saskaņā ar vienošanos par saistību sadali. Emisijas, kas 
tiks ietaupītas, pateicoties šim pielāgojumam, vajadzētu izmantot, lai emisiju tirdzniecībā 
pielāgotu lineāro koeficientu, tādējādi iegūstot reālāk izpildāmu mērķi ETS jomā.

Grozījums Nr. 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
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ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas par 
apjomu, kas ikvienai dalībvalstij noteikts šī 
lēmuma pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā agrīnu emisiju samazināšanu, par atsauces punktu ir jāizmanto Kioto 
protokola dati. Tā kā elastīgo mehānismu kredītu izmantošana Kioto protokola saistību 
izpildē visdrīzāk mainīsies pēc Kioto protokola beigām, ir jāsaglabā iespēja izvēlēties 2008.–
2010. gada vidējo vērtību. 

Grozījums Nr. 86
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

1. Ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo iekšzemes siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem, kas nav iekļauti 
Direktīvā 2003/87/EK vismaz par apjomu 
procentuālā izteiksmē, kas ikvienai 
dalībvalstij noteiktas šī lēmuma jaunajā 
pielikumā attiecībā uz attiecīgās valsts 
emisijām 2005. gadā, ko nosaka Komisija.

Or. en

Pamatojums

Komisija katrai dalībvalstij nosaka jaunas attiecīgas siltumnīcefekta gāzu emisiju robežas un 
apjomus, kas līdzvērtīgi CO2 tonnām.
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Grozījums Nr. 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

1. Ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK vismaz par apjomu 
procentuālā izteiksmē, kas ikvienai 
dalībvalstij noteiktas šī lēmuma pielikumā 
attiecībā uz attiecīgās valsts emisijām 
2005. gadā. 

Or. en

Pamatojums

Lai izpildītu pienācīgu daļu no saistībām divpakāpju mērķa sasniegšanā, ES līdz 2020. gadam  
ir jāsamazina iekšzemes emisijas vismaz par 40%.

Grozījums Nr. 88
Johannes Blokland

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 

1. Ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo iekšzemes siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem, kas nav iekļauti 
Direktīvā 2003/87/EK vismaz par apjomu 
procentuālā izteiksmē, kas ikvienai 
dalībvalstij noteiktas šī lēmuma pielikumā 
attiecībā uz attiecīgās valsts emisijām 
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2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

2005. gadā.

Or. en

Pamatojums

ES nevajadzētu iepriekš paredzēt, ka starptautiskās sarunas neizdosies, un tādējādi uzņemties 
saistības tikai par 20% samazināšanu. Tāpēc jau no paša sākuma ir jāpieņem zinātniski 
pamatots mērķis par kopējo iekšzemes emisiju samazināšanu par 30%, kas atbilstu ES 
mērķim par klimata pārmaiņu ierobežošanu līdz 2 grādiem pēc Celsija. 

Grozījums Nr. 89
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas, ikviena 
dalībvalsts līdz 2020. gadam pielāgo
siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem, 
kas nav iekļauti Direktīvā 2003/87/EK, kas 
ikvienai dalībvalstij noteiktas, atsaucoties 
uz 1990. gadu.

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas ir Kioto protokola dalībnieces, par pirmo gadu CO2 emisiju samazināšanā 
ir jāuzskata 1990. gads.
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Grozījums Nr. 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo antropogēnās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas no avotiem, krātuvēm un 
gāzēm, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Riitta Myller

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005.–
2006. gadā.
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Or. fi

Grozījums Nr. 92
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas pielikumā*.

____________
* Komisija katrai dalībvalstij pārrēķina 
attiecīgās siltumnīcefekta gāzu emisiju 
robežas un apjomus, kas līdzvērtīgi CO2 
tonnām.

Or. en

Pamatojums

Lai Kopenhāgenā panāktu pienācīgu starptautisku vienošanos, mums vajadzētu visām 
dalībvalstīm noteikt par pienākumu līdz 2020. gadam samazināt vai vismaz nepalielināt 
emisijas nozarēs, uz kurām neattiecas emisiju tirdzniecības shēma. Nav pieņemams, ka 
atsevišķas dalībvalstis drīkst palielināt savas emisijas. Lai to nepieļautu, ir jālūdz Eiropas 
Komisijai pārrēķināt pielikumā minētos datus, lai neviena valsts nedrīkstētu palielināt 
emisijas. 

Lai nodrošinātu godīgus noteikumus, ir jāņem vērā iepriekšējā saistību izpilde 1990.–
2005. gadā.

Pēc jauno aprēķinu veikšanas iespējams būs jāmaina arī pamatvērtības.
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Grozījums Nr. 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā pantā minēto saistību īstenošanā 
nedrīkst ņemt vērā projektu kredītus, ja 
vien netiek garantēta Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējā 
samazināšana vismaz 40% apjomā.

Or. en

Pamatojums

Lai izpildītu pienācīgu daļu no saistībām divpakāpju mērķa sasniegšanā, ES līdz 2020. gadam  
ir jāsamazina iekšzemes emisijas vismaz par 40%. 

Grozījums Nr. 94
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a -1. pielikumu piemēro gadījumā, ja 
turpmākais starptautiskais nolīgums par 
klimata pārmaiņām paredz līdzvērtīgas 
saistības arī citām attīstītajām valstīm un 
ekonomiski spēcīgāko jaunattīstības 
valstu ieguldījumus atbilstīgi to 
pienākumiem un attiecīgajām iespējām 
un ja Kopiena piekrīt samazināšanas 
mērķim 30% apjomā salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts, iedvesmojoties no priekšlikuma Padomes līmenī, lai sagatavotu 
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agrīnu nolīgumu starp Parlamentu un Padomi par „centienu sadalījumu”.

Grozījums Nr. 95
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam 
ikviena dalībvalsts raugās, lai tās kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2013. gadā 
no avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK, nepārsniedz šīs dalībvalsts 
vidējās ikgadējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no šiem avotiem 2008., 2009. un 
2010. gadā, par kurām ziņots un kuras 
pārbaudītas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK un 280/2004/EK. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasītais emisiju apjoms dalībvalstīm 2013. gadā attiecībā uz avotiem, kuriem nepiemēro 
Direktīvu 2003/87/EK — kas saskaņā ar 3. panta 2. punkta pirmo daļu nedrīkst pārsniegt 
vidējo siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu 2008., 2009. un 2010. gadā, varētu liegt 
dalībvalstīm gūt labumu no emisiju palielināšanas. Tas būtu pretrunā ar lēmuma 
apsvērumiem un taisnīguma un solidaritātes principiem dalībvalstu pienākumu sadalē, kā 
uzsvērts un atkārtoti norādīts iepriekšējās Eiropadomes secinājumos.

Līdz ar to ir jāsvītro 3. panta 2. punkts.

Grozījums Nr. 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam 
ikviena dalībvalsts raugās, lai tās kopējās 

2. Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam 
ikvienai dalībvalstij jāraugās, lai tās 
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siltumnīcefekta gāzu emisijas 2013. gadā 
no avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK, nepārsniedz šīs dalībvalsts 
vidējās ikgadējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no šiem avotiem 2008., 2009. un 
2010. gadā, par kurām ziņots un kuras 
pārbaudītas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK un 280/2004/EK. 

kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2013. gadā no avotiem un krātuvēm, kas 
nav ietverti Direktīvā 2003/87/EK, 
nepārsniedz šīs dalībvalsts vidējās 
ikgadējās siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
šiem avotiem un krātuvēm 2008., 2009. un 
2010. gadā, par kurām ziņots un kuras 
pārbaudītas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK un 280/2004/EK. 

Or. en

Grozījums Nr. 97
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam 
ikviena dalībvalsts raugās, lai tās kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2013. gadā 
no avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK, nepārsniedz šīs dalībvalsts 
vidējās ikgadējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no šiem avotiem 2008., 2009. un 
2010. gadā, par kurām ziņots un kuras 
pārbaudītas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK un 280/2004/EK. 

2. Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam 
ikvienai dalībvalstij jāraugās, lai tās 
kopējās antropogēnās neto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 2013. gadā no avotiem un 
krātuvēm, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK, nepārsniedz šīs dalībvalsts 
vidējās ikgadējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no šiem avotiem un krātuvēm
2008., 2009. un 2010. gadā, par kurām 
ziņots un kuras pārbaudītas saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK un 280/2004/EK.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts, iedvesmojoties no priekšlikuma Padomes līmenī, lai sagatavotu 
agrīnu nolīgumu starp Parlamentu un Padomi par „centienu sadalījumu”.
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Grozījums Nr. 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā.

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā.
Attiecībā uz šo robežu atsauces punkta 
noteikšanu, ikviena dalībvalsts var vai nu 
izvēlēties Kioto protokolā noteikto mērķi 
vai tās siltumnīcefekta gāzu emisiju vidējo 
ikgadējo vērtību 2008., 2009. un 
2010. gadā, par kurām ziņots un kuras 
pārbaudītas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK un 280/2004/EK.

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā agrīnu emisiju samazināšanu, par atsauces punktu ir jāizmanto Kioto 
protokola dati. Tā kā elastīgo mehānismu kredītu izmantošana Kioto protokola saistību 
izpildē visdrīzāk mainīsies pēc Kioto protokola beigām, ir jāsaglabā iespēja izvēlēties 2008.–
2010. gada vidējo vērtību. 

Grozījums Nr. 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts 2016. gadā lineāri ierobežo šīs 
antropogēnās neto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, lai nodrošinātu, ka šīs emisijas 
nepārsniedz maksimālo līmeni, kas noteikts 
pielikumā attiecīgajai dalībvalstij 2020. 
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attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā.

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā, ko 
nosaka Komisija.

Or. en

Pamatojums

Komisija katrai dalībvalstij nosaka jaunas attiecīgas siltumnīcefekta gāzu emisiju robežas un 
apjomus, kas līdzvērtīgi CO2 tonnām.

Grozījums Nr. 101
Urszula Krupa

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā.

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā.

Or. pl
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Pamatojums

Ir neiespējami lineāri samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas ekonomiskās dzīvotspējas 
aspekta dēļ, ko grafiski attēlo kā lejupejošu līkni inversās ass formā.

Grozījums Nr. 102
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā.

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā*.
___________

* Komisija katrai dalībvalstij pārrēķina attiecīgās 
siltumnīcefekta gāzu emisiju robežas un apjomus, 
kas līdzvērtīgi CO2 tonnām.

Or. en

Pamatojums

Lai Kopenhāgenā panāktu pienācīgu starptautisku vienošanos, mums vajadzētu visām 
dalībvalstīm noteikt par pienākumu līdz 2020. gadam samazināt vai vismaz nepalielināt 
emisijas nozarēs, uz kurām neattiecas emisiju tirdzniecības shēma. Nav pieņemams, ka 
atsevišķas dalībvalstis drīkst palielināt savas emisijas. Lai to nepieļautu, ir jālūdz Eiropas 
Komisijai pārrēķināt neseno pielikumu un izstrādāt jaunu, kurš paredzētu to, ka neviena 
valsts nedrīkst palielināt emisijas.

Grozījums Nr. 103
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 

Adlib Express Watermark



PE409.395v01-00 50/61 AM\730633LV.doc

LV

dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
emisiju apjoms ir mazāks par 2. punktā 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu tā drīkst pārnest 
uz nākamo gadu.

dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
iekšzemes emisiju apjoms ir mazāks par 
2. punktā paredzēto robežu, radušos 
iekšzemes siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
robežas starpību tā drīkst pārnest uz 
nākamo gadu. Ja dalībvalsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas pārsniedz 
2. punktā minēto apjomu, dalībvalsts 
neizpildītās saistības kompensē nākamajā 
gadā.

Or. en

Pamatojums

Šā punkta pēdējais teikums nodrošina, ka dalībvalstis saistību nepildīšanas gadījumā ne tikai 
maksā soda naudas, bet tām arī ir papildus jāsamazina emisijas nākamajā gadā. Šis punkts ir 
cieši saistīts ar jauno 5.a pantu, ar kuru ievieš finansiālas sankcijas, kuras piemēro gadījumā, 
ja netiek emisijas netiek samazinātas attiecīgajā apjomā.

Grozījums Nr. 104
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
emisiju apjoms ir mazāks par 2. punktā 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu tā drīkst pārnest
uz nākamo gadu.

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 1% no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Tikai, ja kādas 
dalībvalstis iekšzemes siltumnīcefekta 
emisiju apjoms ir mazāks par 2. punktā 
paredzēto robežu, radušos iekšzemes 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un robežas 
starpību drīkst pārnest uz nākamo gadu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalsts uz nākamo gadu drīkst pārnest tikai radušos iekšzemes siltumnīcefekta gāzu 
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emisiju un 2. punktā minētās robežas starpību.

Grozījums Nr. 105
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
emisiju apjoms ir mazāks par 2. punktā 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu tā drīkst pārnest 
uz nākamo gadu.

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
iekšzemes operatoru/avotu emisiju apjoms 
ir mazāks par 2. punktā paredzēto robežu, 
radušos iekšzemes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un robežas starpību tie drīkst 
pārnest uz nākamo gadu.

Or. en

Pamatojums

Precizēšanas labad.

Grozījums Nr. 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 2% no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
emisiju apjoms ir mazāks par 2. punktā 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu tā drīkst pārnest uz 
nākamo gadu.

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 1% no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
emisiju apjoms ir mazāks par 2. punktā 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu tā drīkst pārnest uz 
nākamo gadu.

Or. en
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Pamatojums

Noteiktām dalībvalstīm 2% būtu lielākā daļa no to samazināšanas saistībām un tas varētu 
traucēt īstenot patiesi lineāru samazināšanu. Savukārt 1% noteikšana par maksimālo apjomu 
sniedz lielāku drošību, ka dalībvalstu emisijas patiesi samazināsies lejupejoši.

Grozījums Nr. 107
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 2% no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
emisiju apjoms ir mazāks par 2. punktā 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu tā drīkst pārnest uz 
nākamo gadu.

“3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt līdz 5% 
no siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, 
kas tai noteikts 2. punktā. Ja kādas 
dalībvalstis emisiju apjoms ir mazāks par 
2. punktā paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu tā drīkst pārnest uz 
jebkuru nākamo gadu.

Or. en

Pamatojums

2% apjoms ir jāpalielina, lai samazinātu paketes vispārējās izmaksas. Dalībvalstu 
vajadzībām ir jāparedz arī elastīgāki noteikumi, piemēram, dalībvalstu neizmantotā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma pārnešanu ne tikai uz nākamo gadu, bet uz jebkuru gadu 
visā 8 gadu laika posmā.

Grozījums Nr. 108
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ikviena dalībvalsts var pārnest daļu no 
savām 3. panta 1. un 2. punktā atļautajām 
siltumnīcefekta gāzu emisiju tiesībām uz 
citu dalībvalsti. Saņēmēja dalībvalsts 
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siltumnīcefekta gāzu emisiju tiesības var 
izmantot, lai īstenotu 3. pantā minētās 
saistības.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums sniedz emisiju tirdzniecības iespēju dalībvalstu starpā. Tā kā dalībvalstīs ir 
dažādas emisiju samazināšanas izmaksas, tas palielina ES mērķa sasniegšanas rentabilitāti, 
nemainot ES kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas apjomu.

Grozījums Nr. 109
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

. 3.a Ikviena dalībvalsts var pārnest daļu 
no savām 3. panta 1. un 2. punktā 
atļautajām siltumnīcefekta gāzu emisiju 
tiesībām uz citu dalībvalsti. Saņēmēja 
dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu emisiju 
tiesības var izmantot, lai īstenotu 3. pantā 
minētās saistības.

Or. en

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu tiek palielināta rentabilitāte attiecībā uz ES mērķa izpildi emisiju 
samazināšanas jomā. Šī brīvprātīgā iespēja var palīdzēt arī tām valstīm, kurām resursu 
trūkuma dēļ būs grūti samazināt savas emisijas, jo tas nozīmē turpmāku darbību/pasākumu 
finansēšanu dalībvalstī, uz kuru tiesības pārnestas, izmantojot pārnesēju piešķirtos līdzekļus. 
No tā labumu gūs visas dalībvalstis, kas vēlēsies šajā sistēmā piedalīties. Tomēr vislielākā 
ieguvēja būs tieši vide, jo labas vides politikas pamatā ir līdzekļu efektīvs lietojums.
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Grozījums Nr. 110
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ikviena dalībvalsts var pārnest daļu no 
savām 3. panta 1. un 2. punktā atļautajām 
siltumnīcefekta gāzu emisiju tiesībām uz 
citu dalībvalsti. Saņēmēja dalībvalsts 
siltumnīcefekta gāzu emisiju tiesības var 
izmantot, lai īstenotu 3. pantā minētās 
saistības.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā sistēmā ir nepieciešama lielāka elastība. Dalībvalstu starpā valda atšķirības 
samazināšanas izmaksu, ģeogrāfiskā novietojuma, finanšu pieejamības un citu faktoru ziņā. 
Svarīgākais ir kopējo ES saistību izpilde.

Lai palielinātu vispārējo rentabilitāti, dalībvalstīm ir jābūt iespējai pārnest daļu no savām 
siltumnīcefekta gāzu emisiju tiesībām uz citu dalībvalsti. Tiesību pārnešanai ir jānotiek 
saskaņā ar divpusēju nolīgumu, informējot Komisiju par to un norādot pārnešanas faktu abu 
iesaistīto dalībvalstu reģistros.

Grozījums Nr. 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja starptautiskā jūras transporta 
radītās emisijas līdz 2009. gadam  nav 
iekļautas nevienā Kopienas tiesību 
instrumentā ar mērķi tās samazināt, 
Komisija pieņem pasākumus, lai līdz 
2012. gadam noteiktu dalībvalstu emisiju 
samazināšanas pienākumus šajā jomā. 

Or. en
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Pamatojums

Tiesību aktiem par pienākumu sadali ir jāattiecas arī uz pieaugošo emisiju apjomu 
starptautiskā jūras transporta nozarē.

Grozījums Nr. 112
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja starptautiskā jūras transporta 
radītās emisijas nav iekļautas Direktīvā 
2003/87/EK vai kādā citā Kopienas tiesību 
instrumentā ar mērķi tās samazināt un 
iekļaut Kopienas saistībās par emisiju 
samazināšanu līdz 2014. gadam, Komisija 
pieņem pasākumus, lai līdz 2015. gadam 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniegtu priekšlikumu par pasākumiem, 
lai noteiktu dalībvalstu emisiju 
samazināšanas pienākumus šajā nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu 
emisijas pārsniedz 2. punktā minēto 
apjomu, dalībvalsts neizpildītās saistības 
kompensē nākamajā gadā, pagājušajā 
gadā pārsniegto siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu reizinot ar obligāto 
papildu klimata pārmaiņu samazināšanas 
koeficientu 1,3. Ja kādas dalībvalstis 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms ir 
mazāks par 2. punktā paredzēto robežu, 
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radušos emisiju samazinājumu atlikumu 
tā drīkst pārnest uz nākamo gadu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā svarīgākais klimata pārmaiņu apkarošanā ir kopējais samazināto emisiju apjoms, ar 
soda naudām vien nepietiek. Komisijai ir jāpiemēro tas pats koeficients — 1,3, kas izmantots 
arī Kioto protokola atbilstības mehānismā.

Grozījums Nr. 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Siltumnīcefekta gāzu emisijas nozarēs, 
kuras nav ietvertas Direktīvā 2003/87/EK,  
katru gadu lineāri samazina arī pēc 
2020. gada, līdz 2050. gadam tās 
samazinot ikgadēji, panākot vismaz 80% 
samazinājumu salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, ar mērķi visbeidzot 
Eiropas Savienībā pārtraukt fosilās 
degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Komisija līdz 2011. gadam 
izskata jautājumu, vai arī turpmāk 
dalībvalstīs ir jādiferencē Kopienas 
mērķis par emisiju samazināšanu, pretējā 
gadījumā dalībvalstis nodrošina šajā 
lēmumā minēto iekšzemes siltumnīcefekta 
gāzu emisiju gada samazinājumu pēc 
vienota samazinājuma koeficienta.

Or. en

Pamatojums

Ja ES plāno ievērot savu divpakāpju mērķi, tai jau ir jāplāno emisiju samazināšanas sistēma 
ilgākam laika posmam. Vides Padome jau ir norādījusi, ka ES emisijas līdz 2050. gadam ir 
jāsamazina par 80%.
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Grozījums Nr. 115
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Siltumnīcefekta gāzu emisijas nozarēs, 
kuras nav ietvertas Direktīvā 2003/87/EK,  
katru gadu lineāri samazina arī pēc 
2020. gada, līdz 2050. gadam tās 
samazinot ikgadēji, panākot vismaz 60% 
samazinājumu salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, ar mērķi visbeidzot 
Eiropas Savienībā pārtraukt fosilās 
degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Komisija līdz 2011. gadam 
izskata jautājumu, vai arī turpmāk 
dalībvalstīs ir jādiferencē Kopienas 
mērķis par emisiju samazināšanu, pretējā 
gadījumā dalībvalstis nodrošina šajā 
lēmumā minēto iekšzemes siltumnīcefekta 
gāzu emisiju gada samazinājumu pēc 
vienota samazinājuma koeficienta.

Or. en

Pamatojums

Lai noteiktu ieguldījumu virzienu, ir svarīgi noteikt ilgtermiņa mērķus. Ja ES plāno ievērot 
savu divpakāpju mērķi, tai jau ir jāplāno emisiju samazināšanas sistēma ilgākam laika 
posmam.
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Grozījums Nr. 116
Johannes Blokland

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Siltumnīcefekta gāzu emisijas nozarēs, 
kuras nav ietvertas Direktīvā 2003/87/EK,  
katru gadu lineāri samazina arī pēc 
2020. gada, līdz 2050. gadam tās 
samazinot ikgadēji, panākot vismaz 80% 
samazinājumu salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, ar mērķi visbeidzot 
Eiropas Savienībā pārtraukt fosilās 
degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Komisija līdz 2011. gadam 
izskata jautājumu, vai arī turpmāk 
dalībvalstīs ir jādiferencē Kopienas 
mērķis par emisiju samazināšanu, pretējā 
gadījumā dalībvalstis nodrošina šajā 
lēmumā minēto iekšzemes siltumnīcefekta 
gāzu emisiju gada samazinājumu pēc 
vienota samazinājuma koeficienta.

Or. en

Pamatojums

Ja ES plāno ievērot savu divpakāpju mērķi, tai jau ir jāplāno emisiju samazināšanas sistēma 
ilgākam laika posmam. Vides Padome jau ir norādījusi, ka ES emisijas līdz 2050. gadam ir 
jāsamazina par 80%.

Grozījums Nr. 117
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
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Kopienas pasākumi energoefektivitātes 
mērķu sasniegšanai

Komisija ziņo par dalībvalstu 
sasniegumiem energoefektivitātes 
uzlabošanas jomā un līdz 2009. gadam 
iesniedz likumdošanas priekšlikumus, lai 
nodrošinātu, ka tiek sasniegts Kopienas 
energoefektivitātes mērķis — ietaupīt 20% 
no ES enerģijas patēriņa salīdzinājumā ar 
2020. gada prognozēm, kā to 2007. gada 
martā apstiprinājusi Eiropadome.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis spēj izpildīt šajā lēmumā paredzētos mērķus, ar ES tiesību 
aktiem ir jāīsteno Eiropadomes lēmums līdz 2020. gadam uzlabot ES energoefektivitāti par 
20%.

Grozījums Nr. 118
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Energoefektivitāte

Lai nodrošinātu, ka tiek īstenots 
potenciāls energopatēriņa samazināšanai 
par 20% līdz 2020. gadam, orientējošais 
mērķis dokumentā „Energoefektivitātes 
rīcības plāns Potenciāla izmantošana” 
(COM(2006)0545) kļūst saistošs visām 
dalībvalstīm. Komisija šajā sakarā pieņem 
pasākumus ne vēlāk kā 2010. gadā.

Or. en
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Pamatojums

Energotaupība ir izmaksu ziņā visefektīvākais veids, kā cīnīties ar klimata pārmaiņām.  
Saskaņā ar Energoefektivitātes rīcības plānu tiešās izmaksas, ko rada ES nespēja enerģiju 
izmantot efektīvi, laika periodā līdz 2020. gadam katru gadu sasniedz vairāk nekā 
100 miljardus eiro. Turklāt šajā plānā ir norādīts, ka joprojām ir tehniski un ekonomiski 
iespējams līdz 2020. gadam panākt primārās enerģijas ietaupījumu 20% apmērā papildus 
tam, kas būtu sasniegts ar cenu ietekmi, strukturālām pārmaiņām ekonomikā, dabisku 
tehnoloģiju aizstāšanu un jau ieviestajiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 119
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Lai nodrošinātu, ka pilnība tiek īstenots 
energoefektivitātes potenciāls, un lai 
sasniegtu mērķi par ES energopatēriņa 
samazināšanu par 20% līdz 2020. gadam, 
kā pirmo soli Komisija ierosina 
pasākumus, tostarp saistošus mērķus, kas 
pamatojas uz dokumentu 
„Energoefektivitātes rīcības plāns 
Potenciāla izmantošana” 
(COM(2006)0545).

Or. en

Pamatojums

Tā kā Eiropai ir būtisks energopatēriņa samazināšanas potenciāls, energoefektivitātes 
uzlabošana ir rentablākais veids, kā apkarot klimata pārmaiņas. Šādā sakarā ir dīvaini, ka 
Komisija 2008. gada janvāra dokumentu paketē neierosināja saistošus energoefektivitātes 
mērķus atbilstīgi 2007. gada marta Eiropadomes secinājumiem. 
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Grozījums Nr. 120
Riitta Myller

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Lai nodrošinātu, ka tiek īstenots 
potenciāls energopatēriņa samazināšanai 
par 20% līdz 2020. gadam, orientējošais 
mērķis dokumentā „Energoefektivitātes 
rīcības plāns Potenciāla izmantošana” 
(COM(2006)0545) kļūst saistošs visām 
dalībvalstīm.
Komisija šajā sakarā pieņem pasākumus 
ne vēlāk kā 2009. gadā un pēc tam katra 
dalībvalsts izstrādā energoefektivitātes 
stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Riitta Myller

Lēmuma priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Katra dalībvalsts izstrādā rīcības plānu, 
norādot, kā tā plāno īstenot emisiju 
samazināšanas mērķi nozarēs, uz kurām 
neattiecas emisiju tirdzniecības shēma.

Or. fi
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