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Grozījums Nr. 21
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropadome 
savā 2007. gada 8. un 9. marta sanāksmē 
Briselē ir apstiprinājusi Kopienas mērķi 
līdz 2020. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30%, 
salīdzinot ar 1990. gadu, kā savu 
ieguldījumu globālā un visaptverošā 
nolīgumā par laika posmu pēc 2012. gada,
ar nosacījumu, ka pārējās attīstītās valstis 
apņemas panākt salīdzināmus emisiju 
samazinājumus, un ekonomiski spēcīgākās 
jaunattīstības valstis apņemas dot atbilstīgu 
ieguldījumu, ievērojot to pienākumus un 
iespējas.

Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropadome savā 
2007. gada 8. un 9. marta sanāksmē Briselē 
ir apstiprinājusi Kopienas mērķi līdz 2020. 
gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 30%, salīdzinot ar 1990. gadu, 
ar mērķi noslēgt globālu un visaptverošu
nolīgumu par laika posmu pēc 2012. gada, 
ar nosacījumu, ka pārējās attīstītās valstis 
apņemas panākt salīdzināmus emisiju 
samazinājumus, un ekonomiski spēcīgākās 
jaunattīstības valstis apņemas dot atbilstīgu 
ieguldījumu, ievērojot to pienākumus un 
iespējas.

Or. ro

Pamatojums

ES paustais mērķis ir ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 % no 1990. gada līmeņa. 
Vienīgi tad, ja tiek noslēgts startptautisks nolīgums, kas seko Kioto protokolam, Eiropas 
Savienība var veikt pasākumus, lai panāktu papildu samazinājumu līdz 30 % no 1990. gada 
līmeņa.

Grozījums Nr. 22
Herbert Reul

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Kā uzsvēra Starpvaldību ekspertu 
grupa klimata pārmaiņu jautājumos, 
kodolenerģijai ir izšķirīga nozīme cīņā 
pret klimata pārmaiņām. Kopā ar 
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atjaunojamo enerģiju līdz 2020. gadam 
līdz pat 60 % no enerģijas varētu iegūt, to 
ražojot bez CO2  emisijām. Kodolenerģija 
varētu būt rentabls lielākais bāzes 
enerģijas avots kopā ar atjaunojamo 
enerģiju, ko izmanto vidējai un 
maksimālai slodzei.

Or. de

Pamatojums

Francija, kas  būtisku elektroenerģijas īpatsvaru saražo, izmantojot kodolenerģiju, jau šobrīd 
emitē ievērojami mazāk CO2 uz vienu iedzīvotāju nekā kaimiņvalstis. Ja cīņa pret klimata 
pārmaiņām ir jāuztver nopietni, neapdraudot konkurētspēju, kodolenerģijas attīstība ir 
neizbēgama, ņemot vērā ievērojami augstākās atjaunojamo enerģijas avotu izmaksas. Tas arī 
garantētu apgādes drošību.

Grozījums Nr. 23
András Gyürk

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.

Ikvienas dalībvalsts ieguldījums nosakāms 
saskaņā ar bāzes gadu, kas katrai valstij 
paredzēts ANO Vispārējās konvencijas 
par klimata pārmaiņām Kioto protokolā.

Or. hu

Pamatojums

Eiropas Savienība un dalībvalstis ir ratificējušas Kioto protokolu un apņēmušās to īstenot. 
Tas ir pirmais daudzpusējais protokols, kurš izstrādāts plašā starptautiskā sadarbībā un kura 
mērķis ir ierobežot globālo klimata pārmaiņu ietekmi. Būtu pareizi paredzēt klimata 
aizsardzības pienākumus saistībā ar pamatvērtībām un tos ietvert pārredzamā un integrētā 
sistēmā secīgiem atskaites periodiem, ņemot vērā pasaules un ES saistības.
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Grozījums Nr. 24
Adina-Ioana Vălean

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.

Ikvienas dalībvalsts ieguldījums nosakāms 
attiecībā pret tās siltumnīcefekta gāzu 
emisiju līmeni 1990. gadā atbilstīgi 2008. 
gada pavasara Eiropadomes 
secinājumiem un ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt vienlīdzību 
starp dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot 1990. gadu par atskaites gadu, ir īpaši būtiski nodrošināt vairāk vienlīdzības starp 
dalībvalstīm un atzīt dažu to dalībvalstu pagātnes pūliņus, kuras ir ievērojami samazinājušas 
emisijas no 1990. līdz 2005. gadam. Tas arī atbilstu Eiropadomes ieteikumiem, kuros tika 
aicināts ieviest jaunu pienākumu sadales režīmu, lai atzītu un apsvērtu dalībvalstu agrākos 
sasniegumus. 1990. gadu izmanto par atskaites gadu Kioto protokolā, taču, nosakot savus 
samazināšanas mērķus,  to izmanto arī ES.

Grozījums Nr. 25
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 saskaņā ar 
Kioto protokolu.

Or. pl
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Pamatojums

Dažas dalībvalstis precīzi ievēro savas saistības, ko paredz Kioto protokols, un ir būtiski 
ierobežojušas CO2 emisijas, savukārt citas ir parakstījušas protokolu, bet nav guvušas 
nekādus panākumus. Nav pieņemami, ka pirmā grupa būtu jāsoda, bet otrā – jāatalgo.

Grozījums Nr. 26
András Gyürk

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.

Dalībvalstu pasākumos samazināšanās 
sasniegšanai jāņem vērā siltumnīcefekta 
gāzu emisiju neto samazinājums, kas 
panākts starp dalībvalstu bāzes gadiem, 
kā noteikts Kioto protokolā, un pirmā  
pārskata perioda beigām, un tajos 
jābalstās uz solidaritātes principu 
dalībvalstu starpā, kā arī uz nepieciešamību 
panākt ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi 
visā Kopienā, ievērojot kopēju, taču 
atšķirīgu pienākumu principu gan attīstīto 
un jaunattīstības valstu, gan Eiropas 
Savienības dalībvalstu attiecībās. Līdz ar 
to visām dalībvalstīm ir jāpanāk vienoti 
siltumnīcefekta gāzu samazinājuma 
ierobežojumi salīdzinājumā ar attiecīgo 
bāzes gadu Kioto protokolā.

Or. hu

Pamatojums

ES un dalībvalstis ir vienojušās par īpašām saistībām, un dalībvalstīm saskaņā ar saviem 
tiesību aktiem  ir pienākums īstenot Kioto protokola noteikumus, kas uz tām attiecas. Kopīga 
visu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana neatbrīvo no šā pienākuma. Saskaņā ar šīm 
saistībām katrs dalībnieks iesniedz pārbaudāmus rezultātus par šo saistību izpildi līdz 2005. 
gadam.
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Grozījums Nr. 27
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 uz 
vienu iedzīvotāju un nosacītos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeņus uz 
vienu iedzīvotāju. 

Or. pl

Pamatojums

No vides viedokļa šķiet taisnīgi, ka tām dalībvalstīm, kuras emitē visvairāk CO2 uz vienu 
iedzīvotāju, ir jāpieliek lielākas pūles klimata pārmaiņu apkarošanā. 

Grozījums Nr. 28
Adina-Ioana Vălean

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, to sasniegumu
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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.

atzīšanu emisiju ierobežošanas jomā, kā 
arī uz nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
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 1990. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir relatīvi augsts IKP uz 
vienu iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gadu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot 1990. gadu par atskaites gadu, ir īpaši būtiski nodrošināt vairāk vienlīdzības starp 
dalībvalstīm un atzīt dažu to dalībvalstu pagātnes pūliņus, kuras ir ievērojami samazinājušas 
emisijas no 1990. līdz 2005. gadam. Tas arī atbilstu Eiropadomes ieteikumiem, kuros tika 
aicināts ieviest jaunu pienākumu sadales režīmu, lai atzītu un apsvērtu dalībvalstu agrākos 
sasniegumus. 1990. gadu izmanto par atskaites gadu Kioto protokolā, taču, nosakot savus 
samazināšanas mērķus,  to izmanto arī ES.

Grozījums Nr. 29
Herbert Reul

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 

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto nacionālo 
kopienākumu (NKI) uz vienu iedzīvotāju. 
Dalībvalstis, kam patlaban ir nosacīti zems 
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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.

NKI uz vienu iedzīvotāju un tādējādi 
pastāv augsta NKI pieauguma iespējas, var 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
salīdzinājumā ar 1990. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisijas 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisijas 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir relatīvi augsts NKI uz 
vienu iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gadu.

Or. de

Pamatojums

1990. gadam ir jābūt atskaites gadam, jo dažas dalībvalstis ir pielikušas ievērojamas pūles, 
lai panāktu samazinājumu starp 1990. un 2005. gadu. Nacionālo kopienākumu izmanto, lai 
aprēķinātu ES pašas resursus, un tas ir objektīvāks pamats nekā IKP.

Grozījums Nr. 30
Dragoş Florin David

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 

(7) Member State Dalībvalstu pasākumiem 
samazināšanās sasniegšanai jābalstās uz 
solidaritātes principu dalībvalstu starpā, kā 
arī uz nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot katras dalībvalsts reģionu
nosacīto IKP uz vienu iedzīvotāju, jo 
siltumnīcefekta gāzu emisijas dažādos 
reģionos ir atšķirīgas. Reģioni, 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. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
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iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

pieauguma ierobežošanai. Reģioniem, kam 
patlaban ir nosacīti augsts IK uz vienu 
iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

Or. ro

Grozījums Nr. 31
András Gyürk

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.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jānotiek no 2013. līdz 
2020. gadam, kuru laikā katra dalībvalsts 
drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 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. hu

Pamatojums

Tā kā priekšlikums attiecas uz dalībvalstīm, kurām ir vienota samazināšanas norma, 
sākotnējā priekšlikuma 8. apsvērumā noteiktais samazināšanas intervāls ir nevajadzīgs.
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Grozījums Nr. 32
Herbert Reul

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 1990. gada
līmeņa un nevienai valstij nedrīkst atļaut 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2020. gadā par vairāk nekā 20 % virs 
1990. gada līmeņa. Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai jānotiek no 
2013. līdz 2020. gadam, kuru laikā katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 5% 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. Dalībvalstīm, kuru emisijas 
ik gadu laikposmā no 2013. līdz 
2020. gadam sasniedz noteikto 
robežvērtību vai ir zemākas par 
2020. gadam noteikto mērķa līmeni, ir 
jāļauj tirgoties ar emisijas samazinājuma 
pārsniegumu, lai palīdzētu citām 
dalībvalstīm sasniegt tām noteiktās 
robežvērtības vai mērķus.

Or. de

Pamatojums

1990. gadam ir jābūt atskaites gadam, jo dažas dalībvalstis ir pielikušas ievērojamas pūles, 
lai panāktu samazinājumu starp 1990. un 2005. gadu. Dalībvalstīm ir vajadzīgs vairāk 
elastīguma, pildot to saistības. Līdz ar 5 % šķiet piemērotāki nekā 2 %. Tirdzniecība starp 
dalībvalstīm ir jāizmanto, lai radītu papildu elastīgumu.
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Grozījums Nr. 33
Adina-Ioana Vălean

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 1990. gada
līmeņa un nevienai valstij nedrīkst atļaut 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2020. gadā par vairāk nekā 20 % 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. Dalībvalstij, kuras 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ik gadu 
laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam ir 
zemākas par noteikto robežvērtību vai ir 
zemākas par 2020. gadam noteikto mērķa 
līmeni, ir jāļauj tirgoties ar emisijas 
samazinājuma pārsniegumu, lai palīdzētu 
citām dalībvalstīm sasniegt tām noteiktās 
robežvērtības vai mērķus.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot 1990. gadu par atskaites gadu, ir īpaši būtiski nodrošināt vienlīdzību starp 
dalībvalstīm un atzīt dažu to dalībvalstu pūliņus, kuras ir ievērojami samazinājušas emisijas 
no 1990. līdz 2005. gadam. 1990. gads ir noteikts par atskaites gadu Kioto protokolā.

Tā kā 20 % mērķis ir kolektīvs ES mērķis, emisiju samazinājumi ir jāīsteno tur ES, kur tas ir 
visrentablāk. Dalībvalstīm arī jāspēj savstarpēji nodot pāsniegumu, to atbilstīgi kontrolējot. 
Tas arī mudinās dalībvalstis tiekties uz pārsniegumu.
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Grozījums Nr. 34
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 3% 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

Emisiju robežvērtība ir palielināta no 20 % līdz 30 %, ņemot vērā atskaites gada maiņu uz 
1990. gadu (sākotnēji 2005. gads).

Grozījums Nr. 35
Anni Podimata

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu taisnīgu katras Lai nodrošinātu taisnīgu katras dalībvalsts 
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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.

ieguldījumu Kopienas neatkarīgo saistību 
izpildē, 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.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla noteikt samazinājumu maksimālās robežas. Daudzām dalībvalstīm ir iespējas 
un/vai politiski stimuli, lai ieguldītu ekonomikā bez oglekļa emisijas.

Grozījums Nr. 36
Anni Podimata

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 

(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 emisijas
samazināšanas projektiem trešās valstīs, 
pirms tiks panākta starptautiska vienošanās 
par klimata pārmaiņām. Dalībvalstis 
apņemas samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jaunattīstības valstīs un tādēļ 
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izplatību un starptautiskā nolīguma par 
klimata pārmaiņām izpildi.

nodrošina, ka vismaz 50 % no šiem 
kredītiem iegādājas no vismazāk attīstītām 
valstīm  un mazo salu jaunattīstības 
valstīm, lai veicinātu projektu vienlīdzīgu 
ģeogrāfisko izplatību un panāktu 
starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas kaitēs tieši tām valstīm, piemērām, vismazāk attīstītajām valstīm un mazo 
salu jaunattīstības valstīm, un tautām, kuras ir vismazāk atbildīgas par to cēloni un vismazāk 
sagatavotas, lai cīnītos ar to sekām. Rūpnieciski attīstītās valstis, tostarp ES valstis, ir gan 
šobrīd, gan vēsturiski atbildīgas, kā arī tām ir finanšu un tehnoloģiski līdzekļi, lai veiktu 
efektīvus pasākumus ar mērķi apkarot klimata pārmaiņas.

Grozījums Nr. 37
Adina-Ioana Vălean

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 trešās valstīs, 
jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī lai 
nodrošinātu investoru pārliecību, Kopienai 
ir jāturpina atzīt kredītus no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanas projektiem trešās valstīs, 
pirms tiks panākta starptautiska vienošanās 
par klimata pārmaiņām. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka vismaz 50 % no šiem 
kredītiem iegādājas no vismazāk 
attīstītajām valstīm, lai veicinātu projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
panāktu starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi. Visiem projektiem 
trešās valstīs ir jānodrošina jaunu zema 
oglekļa satura tehnoloģiju nodošana, un 
tie atbilst atbilst augstiem kvalitātes 
kritērijiem, kas garantē to papildināmību 
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un vides integritāti. 

Or. en

Pamatojums

Kredītu apjoma kvotas TAM projektiem vismazāk attīstītajās valstīs ir laba metode, lai 
nodrošinātu plašāku un vienlīdzīgāku TAM aptvērumu attīstītajās valstīs.  Vismazāk 
attīstītajās valstīs ir ļoti maz TAM projektu, un tās ir visneaizsargātākās/tām ir vismazākās 
spējas pielāgoties klimata pārmaiņām.

Nesenie pētījumi liecina, ka šobrīd līdz pat 40 % TAM projektu nav papildināmi un būtu 
īstenoti jebkurā gadījumā. Dažkārt to vides integritāte un ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā ir 
apšaubāms. Tādēļ projektiem ir jāatbilst standartiem, kas nodrošina papildināmību / 
kvalitāti.

Grozījums Nr. 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 trešās valstīs, 
jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī lai 
nodrošinātu investoru pārliecību, Kopienai 
ir jāturpina atzīt kredītus no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanas projektiem trešās valstīs, 
pirms tiks panākta starptautiska vienošanās 
par klimata pārmaiņām. Dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi Eiropas 
Savienības uzņēmējdarbības projektos, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
trešās valstīs, arī uz vietas ievēro vides 
aizsardzības un sociālās labklājības 
kritērijus un popularizē Eiropas vērtības. 
Dalībvalstis raugās, lai to politika šo 
kredītu iegādei pastiprina projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
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starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Or. ro

Grozījums Nr. 39

Nikolaos Vakalis

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 trešās valstīs, 
jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī lai 
nodrošinātu investoru pārliecību, Kopienai 
ir jāturpina atzīt kredītus no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanas projektiem trešās valstīs, 
pirms tiks panākta starptautiska vienošanās 
par klimata pārmaiņām. Dalībvalstis 
raugās, lai to politika šo kredītu iegādei 
pastiprinātu projektu vienlīdzīgu 
ģeogrāfisko izplatību un starptautiskā 
nolīguma par klimata pārmaiņām izpildi un 
lai kredīti ne vien stingri atbilstu vides un 
sociālajiem kritērijiem, bet arī 
papildināmības kritērijiem, kas atbilst 
starptautiskajām kvalitātes prasībām, 
piemēram, Zelta standartam. 

Or. el

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka kompensācijas ir papildinājums un tās ir „patiesas”, garantējot, ka kredītu 
izmantošana būtībā sekmēs vietējo emisiju samazinājumu, tajā pašā laikā mudinot 
dalībvalstis saglabāt noteiktu elastīgumu to pūliņos sniegt ieguldījumu kopējo ES mērķu 
sasniegšanā.
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Grozījums Nr. 40
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) Lai izlīdzinātu emisiju 
samazināšanas izmaksu atšķirības 
dažādās dalībvalstīs un palielinātu 
ģeogrāfisko elastīgumu, vienlaikus 
pastiprinot Kopienas kopējo saistību 
vispārējo rentabilitāti, dalībvalstīm ir 
jāļauj nodot daļu no savām 
siltumnīcefekta gāzu emisijas tiesībām 
citai dalībvalstij. Šādai nodošanai ir 
jānotiek saskaņā ar divpusēju nolīgumu, 
un ir jānodrošina pārredzamība, 
informējot Komisiju par to un norādot 
nodošanas faktu abu iesaistīto dalībvalstu 
reģistros.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums palielina ES mērķa sasniegšanas rentabilitāti, atzīstot nepieciešamību visvairāk 
uzmanības vērst uz samazināšanas izmaksām ES mērķa īstenošanā, un nodrošina, ka 
samazināšanas izmaksas dalībvalstīs ir vienmērīgākas.

Grozījums Nr. 41
Miloslav Ransdorf

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 

(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 
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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.

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 
veidu („projektu kategoriju”) rezultātā, 
kurus visas dalībvalstis šajā laika posmā 
bija pieņēmušas.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas nav saistītas ar to, vai pasākumus  to apkarošanai veic ES vai citur. 
Klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumi ir visas pasaules uzdevums un atbildība. Līdz ar to 
visas valstis, nozares un siltumnīcefekta gāzes tiktāl cik iespējams būtu jāiekļauj vienotā 
klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu režīmā, pat ja nav iespējams panākt ideālu 
risinājumu. Tas mazinās CO2/elektroenerģijas cenas un līdz ar to uzlabos nozares 
konkurētspēju. 

Grozījums Nr. 42
Satu Hassi

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 

(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 ar
atjaunojamās enerģijas un patēriņa 
projektu veidiem, izņemot plašus 
hidroenerģijas projektus, 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 
atjaunojamās enerģijas un patēriņa 
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kategoriju”) rezultātā, kurus visas 
dalībvalstis šajā laika posmā bija 
pieņēmušas.

projektu veidu rezultātā, izņemot plašus 
hidroenerģijas projektus, kuri tika 
reģistrēti un īstenoti laika posmā no 2008. 
gada līdz 2012. gadam, un radušies to 
projektu veidu („projektu kategoriju”) 
rezultātā, kurus visas dalībvalstis šajā laika 
posmā bija pieņēmušas.

Or. en

Pamatojums

Būtu nekonsekventi atļaut kompensācijas rūpniecības nozarēs, kurām ir raksturīga CO2
emisiju pārvirze. Kredītu piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu 
finansiāli veicināt CO2 emisiju pārvirzi.

Grozījums Nr. 43
Satu Hassi

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 
projektiem, kas VAV tika uzsākti pēc 
2008. – 2012. gada, no atjaunojamās 
enerģijas un patēriņa projektu veidiem, 
izņemot plašus hidroenerģijas projektus, 
kurus visas dalībvalstis bija pieņēmušas 
laika posmā no 2008. gada līdz 2012. 
gadam. Kredītu pieņemšanai ir jāturpinās
līdz pat 2020. gadam vai nolīguma 
noslēgšanai ar Kopienu, izvēloties agrāko 
no termiņiem.

Or. en
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Pamatojums

Būtu nekonsekventi atļaut kompensācijas rūpniecības nozarēs, kurām ir raksturīga CO2
emisiju pārvirze. Kredītu piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu 
finansiāli veicināt CO2 emisiju pārvirzi.

Grozījums Nr. 44
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

KI kompensāciju izmantošanai ir jābūt atkarīgai no visaptveroša starptautiska nolīguma par 
laika posmu pēc 2012. gada. Gatavības parādīšana noslēgt divpusējas vienošanās, paredzot 
finansējumu projektiem, pat ja ANOVKKP process kavējas, varētu kavēt mērķi panākt 
nolīguma parakstīšanu.
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Grozījums Nr. 45
Miloslav Ransdorf

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas nav saistītas ar to, vai pasākumus  to apkarošanai veic ES vai citur. 
Klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumi ir visas pasaules uzdevums un atbildība. Līdz ar to 
visas valstis, nozares un siltumnīcefekta gāzes tiktāl cik iespējams būtu jāiekļauj vienotā 
klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu režīmā, pat ja nav iespējams panākt ideālu 
risinājumu. Tas mazinās CO2/elektroenerģijas cenas un līdz ar to uzlabos nozares 
konkurētspēju.
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Grozījums Nr. 46
Herbert Reul

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 10 % apmērā no 
katras dalībvalsts emisiju apjoma 
1990. gadā no avotiem ārpus ES ETS. 
Dalībvalstīm ir jāsaņem atļauja nodot šī 
ierobežojuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

Or. de

Pamatojums

1990. gadam ir jābūt atskaites gadam, jo dažas dalībvalstis ir pielikušas ievērojamas pūles, 
lai panāktu samazinājumu starp 1990. un 2005. gadu. Dalībvalstīm ir vajadzīgs vairāk 
elastīguma, pildot to saistības. Līdz ar 5 % šķiet piemērotāki nekā 2 %, it īpaši tādēļ, ka 
ietaupījuma vieta nav būtiska attiecībā uz klimatu. Tomēr tas ir būtiski investoriem.

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 24/70 AM\732191LV.doc

LV

Grozījums Nr. 47
Anni Podimata

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, 
energoefektivitātes, 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,  ja vismaz 50 % no šādiem 
projektiem īsteno vismazāk attīstītajās 
valstīs un mazo salu jaunattīstības valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Miloslav Ransdorf

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pēc tam, kad būs noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 

svītrots
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pārmaiņām, dalībvalstīm ir jāpieņem 
emisiju samazināšanas kredīti tikai no 
tām valstīm, kas šo nolīgumu ratificējušas 
un ievēro kopīgu pieeju.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas nav saistītas ar to, vai pasākumus  to apkarošanai veic ES vai citur. 
Klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumi ir visas pasaules uzdevums un atbildība. Līdz ar to 
visas valstis, nozares un siltumnīcefekta gāzes tiktāl cik iespējams būtu jāiekļauj vienotā 
klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu režīmā, pat ja nav iespējams panākt ideālu 
risinājumu. Tas mazinās CO2/elektroenerģijas cenas un līdz ar to uzlabos nozares 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 49
Adina-Ioana Vălean

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. 
Novērtējumā arī būtu jāietver dalībvalstu 
reģistrētu un/vai īstenotu TAM projektu 
izvērtējums, lai pārbaudītu, vai tie atbilst 
šajā lēmumā noteiktajiem kvalitātes 
kritērijiem.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 26/70 AM\732191LV.doc

LV

Pamatojums

Ir īpaši būtiski, lai ES arī efektīvi uzraudzītu, vai dalībvalstis ievēro un īsteno šajā lēmumā 
ierosinātos kvalitātes kritērijus. Šo standartu ievērošana uzlabotu TAM projektu kvalitāti.

Grozījums Nr. 50
Satu Hassi

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. Šajos 
ziņojumos ir jāiekļauj prognozes par 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumiem, kurus izdotos panākt ar 
paredzamajiem pasākumiem visās 
galvenajās nozarēs, lai sasniegtu 
2050. gada mērķus par emisiju 
samazināšānu. Reizi divos gados ir 
jāsagatavo plānotā progresa novērtējums, 
bet 2016. gadā ir jāveic pilnīgs šī lēmuma 
īstenošanas novērtējums. Šajā divgadu 
novērtējumā Komisijai ir jānovērtē un 
jāpaziņo sasniegtie rezultāti attiecībā uz 
to, kā dažādi Kopienas politikas virzieni 
(piemēram, lauksaimniecības, produktu 
standartu, struktūrpolitikas, pētījumu 
jomā) sekmē siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
András Gyürk

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 
siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaiņas 
starp bāzes gadu, kas noteikts dalībvalstīm 
Kioto protokolā, un pirmā pārskata 
perioda beigām, solidaritātes principu, 
nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā un 
kopējas, taču atšķirīgas atbildības 
principu. 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.

Or. hu

Pamatojums

Eiropas Savienības iekšējiem noteikumiem ir arī jāatspoguļo pamatprincipi un saistības 
attiecībā uz līdzdalību Kioto protokolā. Lai turpmākā ES politika klimata jomā turpinātu būt 
uzticama, nosakot turpmākus mērķus, ir jāņem vērā dalībvalstu līdz šim gūtie panākumi. 
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Grozījums Nr. 52
Nikolaos Vakalis

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.

Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, Komisija iesniedz 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei attiecībā uz dalībvalstīm 
noteiktajiem emisiju ierobežojumiem, 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. 
Priekšlikumā precizē kredītu apjomu no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas projektiem trešās valstīs, ko 
ikviena dalībvalsts var izmantot. 

Or. el

Pamatojums

Dalībvalstu emisiju ierobežojumu pielāgošana nav jāveic automātiski starptautiska nolīguma 
noslēgšanas laikā, tā nodrošinot, ka tiek ņemti vērā tā noteikumi.

Grozījums Nr. 53
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai nodrošinātu efektivitāti, šai 
direktīvai ir jāparedz mehānisms, ar kuru 
dalībvalstij, kas pārsniedz gada 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājuma mērķi, piespriež soda 
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naudu, kas ir līdzvērtīga soda naudai, ko 
piemēro iekārtām saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK, un saskaņā ar šo direktīvu 
attiecīgais CO2 emisiju apjoms tiek 
atvilkts no nākamajā izsolē paredzēto 
kvotu apjoma. No šīm soda naudām 
iegūtie ieņēmumi nonāk Kopienas fondā, 
ar ko finansē klimata pārmaiņu riska 
mazināšanas pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar emisiju tirdzniecības sistēmu uzņēmumiem, kas nespēj nodrošināt atbilsmi, ir 
jāmaksā sods, kā arī jānodod kvotas (kas iegādātas ETS tirgū vai izsolē, ja vien tās vēl var 
piešķirt bez maksas). Šis priekšlikums saskaņā šo lēmumu  izveido līdzīgu atbilsmes režīmu 
valdības emisijām.

Grozījums Nr. 54
Nikolaos Vakalis

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pasākumi, kas nepieciešami šī 
lēmuma īstenošanai, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Pēc starptautiska nolīguma 
noslēgšanas Komisijai ir jādod pilnvaras 
veikt pasākumus dalībvalstu emisiju 
ierobežojumu korekcijai, kā arī 
pasākumus projekta kredītu papildu veidu 
izmantošanai saskaņā ar minēto 
nolīgumu, kā arī veikt pasākumus, kas 
nepieciešami darījumu pārbaudei saskaņā 
ar šo lēmumu. Tā kā šie pasākumi ir 
vispārēja mēroga, un to mērķis ir grozīt šā 
lēmuma nebūtiskus elementus un 
papildināt šo lēmumu, pievienojot vai 
grozot jaunus nebūtiskus elementus, tie ir 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 

(19) Pasākumi, kas nepieciešami šī 
lēmuma īstenošanai, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Komisijai ir jādod pilnvaras veikt 
darījumu pārbaudi saskaņā ar šo lēmumu. 
Tā kā šie pasākumi ir vispārēja mēroga, un 
to mērķis ir grozīt šā lēmuma nebūtiskus 
elementus un papildināt šo lēmumu, 
pievienojot vai grozot jaunus nebūtiskus 
elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta a) punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.
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1999/468/EK 5. panta a) punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. el

Pamatojums

Dalībvalstu emisiju ierobežojumu pielāgošana nav jāveic automātiski starptautiska nolīguma 
noslēgšanas laikā, tā nodrošinot, ka tiek ņemti vērā tā detalizēti noteikumi.

Grozījums Nr. 55
Satu Hassi

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 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no avotiem, 
kas nav iekļauti Direktīvā 2003/87/EK, un 
tā novērtējumam. Tie attiecas arī uz 
starptautiskā jūras transporta radītajām 
emisijām, ja vien šī nozare nav iekļauta 
Direktīvā 2003/87/EK vai kādā citā 
Kopienas tiesību instrumentā ar mērķi 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
starptautiskā jūras transporta nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 56
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis Lēmums nosaka noteikumus Šis lēmums nosaka noteikumus dalībvalstu 
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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. 

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

Or. en

Pamatojums

Šā panta būtība nemainās; atsauce uz ierobežojumu ne-ETS ir svītrota.

Grozījums Nr. 57
Dragoş Florin David

Lēmuma priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī lēmuma nolūkā izmanto Direktīvas 
2003/87/EK 3. pantā noteiktās definīcijas.

Šī lēmuma nolūkā izmanto Direktīvas 
2003/87/EK 3. pantā noteiktās attiecīgās
definīcijas.

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
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Grozījums Nr. 58
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī lēmuma nolūkā izmanto Direktīvas 
2003/87/EK 3. pantā noteiktās definīcijas.

Šī lēmuma nolūkā izmanto Direktīvas 
2003/87/EK 3. pantā noteiktās definīcijas.

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 
oglekļa dioksīda ekvivalenta izteiksmē.

Or. hu

Pamatojums

Direktīva, uz kuru atsaucas, neaptver būtiskas nozares, kas ir atbildīgas par lielāko daļu 
valsts emisiju. Ja šajā instrumenta projektā nav uzskaitītas atsevišķas nozares, un tā mērķis ir 
samazināt emisijas, kas nav noteiktas tiesību aktos, uz kuriem atsaucas, nav iemesla noteikt 
avotus.

Grozījums Nr. 59
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī lēmuma nolūkā izmanto Direktīvas 
2003/87/EK 3. pantā noteiktās definīcijas.

Šī lēmuma nolūkā izmanto Direktīvas 
2003/87/EK 3. pantā noteiktās definīcijas.

Or. ro
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Grozījums Nr. 60
Fiona Hall

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.
Šajā lēmumā attiecīgi jāierobežo 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem, 
uz kuriem neattiecas Direktīva 
2003/87/EK. 
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

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome ir skaidri norādījusi, ka rūpnieciski attīstītajām 
valstīm ir jāsamazina vietējās emisijas par vismaz 25–40 %, lai varētu droši izvairīties no no 
globālās sasilšanas par 2 grādiem pēc Celsija. Šādu amplitūdu atbalstīja ES un ANO sarunās 
Bali pagājušajā gadā.

Grozījums Nr. 61
András Gyürk

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 

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 
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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.

ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas par 
apjomu, kas ikvienai dalībvalstij noteikts 
šā lēmuma pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Pienākumu sadalei ir jābalstās uz valstij noteikto apjomu, ko piemēro siltumnīcefekta gāzu 
emisijām no visiem avotiem, tostarp ETS nozarēs.

Grozījums Nr. 62
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, par atsauci 
ņemot 1990. gadu.

Or. pl

Pamatojums

1990. gads ir pirmais gads, kurā piemēro CO2 emisiju samazinājumu aprēķināšanu valstīs, 
kuras parakstījušas Kioto protokolu.
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Grozījums Nr. 63
Adina-Ioana Vălean

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 1990. gadā.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot 1990. gadu par atskaites gadu, ir īpaši būtiski nodrošināt vairāk vienlīdzības starp 
dalībvalstīm un atzīt dažu to dalībvalstu pagātnes pūliņus, kuras ir ievērojami samazinājušas 
emisijas no 1990. līdz 2005. gadam. Tas arī atbilstu Eiropadomes ieteikumiem, kuros tika 
aicināts ieviest jaunu pienākumu sadales režīmu, lai atzītu un apsvērtu dalībvalstu agrākos 
sasniegumus. 1990. gadu izmanto par atskaites gadu Kioto protokolā, taču, nosakot savus 
samazināšanas mērķus,  to izmanto arī ES.

Grozījums Nr. 64
Anni Podimata

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 

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 
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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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 65
Fiona Hall

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 30 % apjomā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pēc starptautiska nolīguma noslēgšanas 2012. gadā varētu būt iespējams turpināt 
izmantot uzlabotus ārējos mehānismus, šos kredītus nevajadzētu izmantot, lai mazinātu 
vajadzīgos vietējo emisiju samazināšanas pasākumus.

Grozījums Nr. 66
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

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 

2. Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam 
ikviena dalībvalsts ik gadus lineāri 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka tās nepārsniedz 
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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. 

maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā.
Attiecībā uz šā lineārā ierobežojuma 
sākumpunktu katra dalībvalsts var 
izvēlēties vienu no divām iespējām:

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.

– vai nu mērķi, kas šai dalībvalstij 
noteikts Kioto protokolā, vai arī

– vidējās gāzu emisijas šajā dalībvalstī 
2008., 2009. un 2010. gadā, par kurām 
ziņots un kuras pārbaudītas saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 280/2004/EK.

Or. en

Pamatojums

Divu apakšpunktu būtība nemainās, taču atsauces uz ierobežojumu ne-ETS ir svītrotas. 
Lineārā ierobežojuma pamatā kā sākumpunkts būs Kioto saistības. Lai gan elastīgo 
mehānismu kredītu izmantošana Kioto protokola saistību izpildē visdrīzāk mainīsies pēc 
Kioto protokola beigām (t.i., pēc 2012. gada), ir jāsaglabā iespēja izvēlēties 2008.–2010. 
gada vidējo vērtību. 

Grozījums Nr. 67
Dragoş Florin David

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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 par kurām ziņots atbilstīgi 
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2003/87/EK un 280/2004/EK. Lēmumam 280/2004/EK.
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 ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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 kuras noteiktas atbilstīgi 
Lēmumam 280/2004/EK. 

Or. ro

Grozījums Nr. 69
Herbert Reul

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 

svītrots
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nepārsniedz maksimālo līmeni, kas 
noteikts pielikumā attiecīgajai dalībvalstij 
2020. gadā.

Or. de

Pamatojums

Lineārs samazinājums neņem vērā tehnoloģiju spiedienu / attīstību, kas nenotiek lineāri. 
Turklāt tiek piemērots subsidiaritātes princips. Mērķim ir jābūt izšķirīgajam faktoram.

Grozījums Nr. 70
Silvia-Adriana Ţicău

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 ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts pielikumā 
attiecīgajai dalībvalstij 2020. gadā.

Or. ro

Pamatojums

 Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, ir jāinvestē energoefektīvās, nepiesārņojošās 
tehnoloģijās: visām dalībvalstīm ir jābūt iespējai izmantot šādas tehnoloģijas, pamatojoties 
uz investīciju plānu ar izmērāmiem rādītājiem, un nelineāru modeli, kas investīciju perioda 
beigās var sasniegt tādu pašu emisiju līmeni kā Komisijas ierosinātais lineārais modelis. 
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Grozījums Nr. 71
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenojot 2. punktu, dalībvalstis 
nodrošinās, ka to siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ierobežojumos ņem vērā īpašās 
grūtības teritorijās, kas pastāvīgi saskaras 
ar ievērojamiem ģeogrāfiskiem un 
demogrāfiskiem apgrūtinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Saistību sadalei ir jāatspoguļo Kopienas mērķi ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas jomā.

Grozījums Nr. 72
Herbert Reul

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 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 
nākamo gadu vai nodot to citai dalībvalstij, 
kas var izmantot nodoto apjomu, lai 
sasniegtu savu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju limitu gadā, kurā emisiju 
samazinājumu atlikums tika radīts.

Or. de
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Pamatojums

Skatīt attiecīgos apsvērumu grozījumu pamatojumus.

Grozījums Nr. 73
Fiona Hall

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

Pamatojums

Vairākām 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. 74
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā kopējais emisiju ierobežojumu apjoms ir tas, kas ierobežo klimata pārmaiņas, piemērot 
vienīgi sodus ir nepietiekami. Komisijai ir jāpiemēro tas pats koeficients – 1,3, kas izmantots 
arī Kioto protokola atbilstības mehānismā.

Grozījums Nr. 75
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a punkts (jauns).
Dalībvalstis nodrošina, ka laika posmā no 
2008. līdz 2012. gadam saskaņā ar Kioto 
protokolu vai, ja jaunās starptautiskās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
parakstīšana kavējas, līdz brīdim, kad tā 
stājas spēkā, ar projektu darbību panāktie 
emisiju ierobežojumi, kā noteikts Kioto 
protokola 17. pantā un saskaņā ar šā 
protokola 3. pantu, kvotas, ko nodevusi 
cita dalībvalsts kā ikgadējās emisiju 
kvotas, kas nav izmantotas, ir 
papildinājums dalībvalstu veiktajiem 
vietējiem pasākumiem.

Or. hu

Pamatojums

Kioto protokols paredz, ka elastīguma mehānismiem jābūt papildinājumam īpaši svarīgiem 
valstu pasākumiem. Elastīguma pasākumu papildinošās īpašības lēmumā paredz, lai 
nepieļautu situācijas, kad dalībvalstis nespēj izpildīt saistības, kas vēlāk stājas spēkā.
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Grozījums Nr. 76
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Siltumnīcefekta gāzu emisijas nozarēs, 
kuras nav ietvertas Direktīvā 2003/87/EK,  
katru gadu samazina arī pēc 2020. gada, 
līdz 2050. gadam tās samazinot par 80% 
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 ir jādiferencē Kopienas 
mērķis par emisiju samazināšanu, pretējā 
gadījumā dalībvalstis nodrošina šajā 
lēmumā minēto iekšzemes emisiju gada 
samazinājumu pēc vienota samazinājuma 
koeficienta.

Or. en

Pamatojums

Ja ES plāno ievērot savu divu grādu 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. 77
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c 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 
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dalībvalstīm. 
Eiropas Komisija šajā sakarā pieņem 
pasākumus ne vēlāk kā 2009. gadā.

Or. en

Pamatojums

Energotaupība ir izmaksu ziņā visefektīvākais veids, kā cīnities ar klimata pārmaiņām, un ES 
noteiktais efektivitātes mērķis ir vienīgais 2020. gada mērķis, kas vēl nav juridiski saistošs. 
Sasniegt Eiropas potenciālu nozarē ir galvenais mērķis un pirmais solis uz stabilu atmosfēru, 
ES ekonomiskajām interesēm un tās pilsoņu labklājību. Energoefektivitātes mērķa 
pārveidošana par juridiski saistošu mērķi ir vienīgais veids, kā nodrošināt šādu uzmanības 
koncentrēšanu.

Grozījums Nr. 78
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 79
Dragoş Florin David

Lēmuma priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kredītu izmantošana no projekta 
pasākumiem

Kredītu izmantošana no projekta 
pasākumiem un valsts emsiju 
samazinājumu atlikuma nodošana.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Miloslav Ransdorf

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a līdz c punkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Sertificētus emisiju samazinājumus 
(SESi) un Emisiju samazināšanas vienības 
(ESVs), kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumu līdz 2012. gada 31. 
decembrim no projektu veidiem, kurus 
pieņēmušas visas dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam.

a) Sertificētus emisiju samazinājumus 
(SESi) un Emisiju samazināšanas vienības 
(ESVs), kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumu līdz 2012. gada 31. 
decembrim no projektu veidiem, kurus 
pieņēmusi jebkura dalībvalsts saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam.

(b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri, no projektiem, kas tika reģistrēti 
laika posmā no 2008. gada līdz 2012. 
gadam, kuru projekta veidu pieņēmušas
visas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam.

b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri, kuru projekta veidu pieņēmusi
jebkura dalībvalsts saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam..

(c) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti projektos, 
kas īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs, 
kuru projekta veidu visas dalībvalstis bija 
pieņēmušas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam, līdz brīdim, kad šīs 
valstis ir ratificējušas līgumu ar Kopienu 
vai līdz 2020. gadam, izvēloties agrāko no 
termiņiem.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas nav saistītas ar to, vai pasākumus  to apkarošanai veic ES vai citur. 
Klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumi ir visas pasaules uzdevums un atbildība. Līdz ar to 
visas valstis, nozares un siltumnīcefekta gāzes tiktāl cik iespējams būtu jāiekļauj vienotā 
klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu režīmā, pat ja nav iespējams panākt ideālu 
risinājumu. Tas mazinās CO2/elektroenerģijas cenas un līdz ar to uzlabos nozares 
konkurētspēju.
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Grozījums Nr. 81
Dragoş Florin David

Lēmuma priekšlikums
4. pants –1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Sertificētus emisiju samazinājumus 
(SESi) un Emisiju samazināšanas vienības 
(ESVs), kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumu līdz 2012. gada 31. 
decembrim no projektu veidiem, kurus 
pieņēmušas visas dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam.

a) Sertificētus emisiju samazinājumus 
(SESi) un Emisiju samazināšanas vienības 
(ESVs), kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumu līdz 2012. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Sertificētus emisiju samazinājumus 
(SESi) un Emisiju samazināšanas vienības 
(ESVs), kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumu līdz 2012. gada 31. 
decembrim no projektu veidiem, kurus 
pieņēmušas visas dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam.

a) Sertificētus emisiju samazinājumus 
(SES) un Emisiju samazināšanas vienības 
(ESV), kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumu līdz 2012. gada 31. 
decembrim no atjaunojamās enerģijas un 
patēriņa efektivitātes projektu veidiem, 
kurus pieņēmušas visas dalībvalstis 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK laika 
posmā no 2008. gada līdz 2012. gadam, 
izņemot plašus hidroenerģijas projektus.

Or. en

Pamatojums

Būtu nekonsekventi atļaut kompensācijas rūpniecības nozarēs, kurām ir raksturīga CO2
emisiju pārvirze. Kredītu piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu 
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finansiāli veicināt CO2 emisiju pārvirzi. Nodrošina, ka atjaunojamās enerģijas un patēriņa 
efektivitātes projektos nenotiek ES rūpnieciskās darbības eksports.

Grozījums Nr. 83
Dragoş Florin David

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri, no projektiem, kas tika reģistrēti 
laika posmā no 2008. gada līdz 2012. 
gadam, kuru projekta veidu pieņēmušas 
visas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam.

b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri, no projektiem, kas tika reģistrēti 
laika posmā no 2008. gada līdz 2012. 
gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri, no projektiem, kas tika reģistrēti 
laika posmā no 2008. gada līdz 2012. 
gadam, kuru projekta veidu pieņēmušas 
visas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam.

b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri, no atjaunojamās enerģijas un 
patēriņa efektivitātes projektiem, kas tika 
reģistrēti laika posmā no 2008. gada līdz 
2012. gadam, kuru projekta veidu 
pieņēmušas visas dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam, izņemot 
plašus hidroenerģijas projektus.

Or. en
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Pamatojums

Būtu nekonsekventi atļaut kompensācijas rūpniecības nozarēs, kurām ir raksturīga CO2
emisiju pārvirze. Kredītu piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu 
finansiāli veicināt CO2 emisiju pārvirzi. Nodrošina, ka atjaunojamās enerģijas un patēriņa 
efektivitātes projektos nenotiek ES rūpnieciskās darbības eksports.

Grozījums Nr. 85
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti projektos, 
kas īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs, 
kuru projekta veidu visas dalībvalstis bija 
pieņēmušas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam, līdz brīdim, kad šīs 
valstis ir ratificējušas līgumu ar Kopienu 
vai līdz 2020. gadam, izvēloties agrāko no 
termiņiem.

c) SES, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti 
atjaunojamās enerģijas un patēriņa 
efektivitātes projektos, kas īstenoti 
vismazāk attīstītajās valstīs, kuru projekta 
veidu visas dalībvalstis bija pieņēmušas 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK laika 
posmā no 2008. gada līdz 2012. gadam, 
izņemot plašus hidroenerģijas projektus,
līdz brīdim, kad šīs valstis ir ratificējušas 
nolīgumu ar Kopienu vai līdz 2020. gadam, 
izvēloties agrāko no termiņiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu nekonsekventi atļaut kompensācijas rūpniecības nozarēs, kurām ir raksturīga CO2
emisiju pārvirze. Kredītu piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu 
finansiāli veicināt CO2 emisiju pārvirzi. Nodrošina, ka atjaunojamās enerģijas un patēriņa 
efektivitātes projektos nenotiek ES rūpnieciskās darbības eksports.
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Grozījums Nr. 86
Dragoş Florin David

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti projektos, 
kas īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs, 
kuru projekta veidu visas dalībvalstis bija 
pieņēmušas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam, līdz brīdim, kad šīs 
valstis ir ratificējušas līgumu ar Kopienu 
vai līdz 2020. gadam, izvēloties agrāko no 
termiņiem.

SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti projektos, 
kuri īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs
līdz brīdim, kad šīs valstis ir ratificējušas 
līgumu ar Kopienu, vai līdz 2020. gadam, 
izvēloties agrāko no termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis raugās, lai to politika šo 
kredītu iegādei pastiprina projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Dalībvalstis raugās, lai to politika šo 
kredītu iegādei pastiprinātu projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi un lai kredīti ne vien 
stingri atbilstu vides un sociālajiem 
kritērijiem, bet arī papildināmības 
kritērijiem, kas atbilst starptautiskajām 
kvalitātes prasībām, piemēram, Zelta 
standartam.

Or. el

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka kompensācijas ir papildinājums un tās ir „patiesas”, garantējot, ka kredītu 
izmantošana būtībā sekmēs vietējo emisiju samazinājumu, tajā pašā laikā mudinot 
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dalībvalstis saglabāt noteiktu elastīgumu to pūliņos sniegt ieguldījumu kopējo ES mērķu 
sasniegšanā.

Grozījums Nr. 88
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis raugās, lai to politika šo 
kredītu iegādei pastiprina projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Dalībvalstīm raugās, ka vismaz 50 % no 
šiem kredītiem iegādājas no vismazāk 
attīstītām valstīm, lai veicinātu projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Dragoş Florin David

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis raugās, lai to politika šo 
kredītu iegādei pastiprina projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai to 
politika šo kredītu iegādei pastiprinātu
projektu vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību 
un starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis raugās, lai to politika 
šo kredītu iegādei pastiprina
projektu vienlīdzīgu ģeogrāfisko 
izplatību un starptautiskā 
nolīguma par klimata pārmaiņām 
izpildi.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai to 
politika šo kredītu iegādei 
pastiprinātu projektu vienlīdzīgu 
ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Or. ro

Pamatojums

Lai paskaidrotu un precizētu.

Grozījums Nr. 91
Miloslav Ransdorf

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad ir noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, dalībvalstis var 
izmantot SESi vienīgi no tām trešajām 
valstīm, kas ir ratificējušas minēto 
nolīgumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas nav saistītas ar to, vai pasākumus  to apkarošanai veic ES vai citur. 
Klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumi ir visas pasaules uzdevums un atbildība. Līdz ar to 
visas valstis, nozares un siltumnīcefekta gāzes tiktāl cik iespējams būtu jāiekļauj vienotā 
klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu režīmā, pat ja nav iespējams panākt ideālu 
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risinājumu. Tas mazinās CO2/elektroenerģijas cenas un līdz ar to uzlabos nozares 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 92
Dragoş Florin David

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad ir noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, dalībvalstis var 
izmantot SESi vienīgi no tām trešajām 
valstīm, kas ir ratificējušas minēto 
nolīgumu.

3. Kad ir noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, dalībvalstis var 
izmantot SESi un ESV vienīgi no tām 
trešajām valstīm, kas ir ratificējušas minēto 
nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad ir noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, dalībvalstis var 
izmantot SESi vienīgi no tām trešajām 
valstīm, kas ir ratificējušas minēto 
nolīgumu.

3. Kad ir noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, dalībvalstis var 
izmantot SESi un Emisiju samazināšanas 
vienības (ESV) vienīgi no tām trešajām 
valstīm, kas ir ratificējušas minēto 
nolīgumu.

Or. ro

Pamatojums

ESV un SES ir jāņem vērā aprēķinos. 
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Grozījums Nr. 94
Miloslav Ransdorf

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 
3% no attiecīgās dalībvalsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijām 2005. 
gadā, kas nav ietvertas Direktīvā 
2003/87/EK.

svītrots

Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas nav saistītas ar to, vai pasākumus  to apkarošanai veic ES vai citur. 
Klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumi ir visas pasaules uzdevums un atbildība. Līdz ar to 
visas valstis, nozares un siltumnīcefekta gāzes tiktāl cik iespējams būtu jāiekļauj vienotā 
klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu režīmā, pat ja nav iespējams panākt ideālu 
risinājumu. Tas mazinās CO2/elektroenerģijas cenas un līdz ar to uzlabos nozares 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 95
Herbert Reul

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 3% 
no attiecīgās dalībvalsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijām 2005. gadā, kas nav 
ietvertas Direktīvā 2003/87/EK.

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 
10 % no attiecīgās dalībvalsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijām 1990. gadā, 
kas nav ietvertas Direktīvā 1990/87/EK.
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Or. de

Pamatojums

Skatīt attiecīgo 13.  apsvēruma grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 96
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 3% 
no attiecīgās dalībvalsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijām 2005. gadā, kas nav 
ietvertas Direktīvā 2003/87/EK.

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 4 % 
no attiecīgās dalībvalsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijām 2005. gadā, kas nav 
ietvertas Direktīvā 2003/87/EK.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņa ar (13. apsvēruma) 5. grozījumu.

Grozījums Nr. 97
Adina-Ioana Vălean

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 3% 
no attiecīgās dalībvalsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijām 2005. gadā, kas nav 
ietvertas Direktīvā 2003/87/EK. Ikviena 
dalībvalsts var nodot minētā daudzuma 
neizmantoto daļu citai dalībvalstij.

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 3% 
no attiecīgās dalībvalsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijām 1990. gadā, kas nav 
ietvertas Direktīvā 1990/87/EK. Ikviena 
dalībvalsts var nodot minētā daudzuma 
neizmantoto daļu citai dalībvalstij.
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Or. en

Pamatojums

Pieņemot 1990. gadu par atskaites gadu, ir īpaši būtiski nodrošināt vairāk vienlīdzības starp 
dalībvalstīm un atzīt dažu to dalībvalstu pagātnes pūliņus, kuras ir ievērojami samazinājušas 
emisijas no 1990. līdz 2005. gadam. Tas arī atbilstu Eiropadomes ieteikumiem, kuros tika 
aicināts ieviest jaunu pienākumu sadales režīmu, lai atzītu un apsvērtu dalībvalstu agrākos 
sasniegumus. 1990. gadu izmanto par atskaites gadu Kioto protokolā, taču, nosakot savus 
samazināšanas mērķus,  to izmanto arī ES.

Grozījums Nr. 98
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikviena dalībvalsts var nodot 
minētā daudzuma neizmantoto 
daļu citai dalībvalstij.

Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij vai pārnest to uz nākamo 
gadu. Dalībvalstīs, kurās ir ievērojams 
starptautiska autotranzīta apjoms, var 
dubultot ikgadējo kredītu izmantošanu. 
Komisija ierosina objektīvus noteikumus, 
lai noteiktu starptautiskā autotranzīta 
līmeni, sākot no tā, kurus no šādiem 
kredītiem var izmantot attiecīgās 
dalībvalstis. Par šiem noteikumiem ir 
jāvienojas atbilstīgi 9. panta 2. punktam.

Or. fr

Pamatojums

Vairākām dalībvalstīm ir pienākums atbalstīt augstas intensitātes starptautisko autotranzītu, 
tā valsts līmenī palielinot CO2 emisijas: tomēr saskaņā ar pārvietošanās brīvības principu 
nav citu iespēju. Šīm dalībvalstīm būtu jāsaņem iespēja kompensēt šīs emisijas, ko rada 
tranzīta kravas un vieglās automašīnas, iegādājoties papildu kredītus.
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Grozījums Nr. 99
Adina-Ioana Vălean

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

Text proposed par la Commission Grozījums

4.a Dalībvalstis izmantos tikai projektu 
kredītus no atjaunojamās enerģijas un 
gala patēriņa efektivitātes projektiem, kas 
atbilst augstas kvalitātes kritērijiem, kuri 
garantē projektu papildināmību, kā arī to 
ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. 
Kvalitātes kritērijiem vajadzētu atbilst 
vismaz „Zelta standarta” vai līdzvērtīgiem 
kritērijiem. Kas attiecas uz 
hidroelektrostaciju projektiem, vajadzētu 
atļaut tikai projektus, kuru jauda ir 
mazāka par 10 MW, un tikai gadījumā, ja 
tie atbilst Pasaules dambju 
apsaimniekošanas komisijas kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Zelta standartu var izmantot kā TAM kvalitātes standartu, jo tas ir neatkarīgs un pārredzams 
starptautiski atzītos „augstas kvalitātes” salīdzinošās novērtēšanas projektos. Šo standartu 
attiecina tikai uz atjaunojamās enerģijas un gala patēriņa efektivitātes projektiem, prasot, lai 
tajos konservatīvi interpretētu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 
papildināmības testu.

Tā kā hidroelektrostaciju projekti bieži vien izraisa postošu ietekmi uz sabiedrību un vidi, 
būtu jāizmanto Pasaules dambju apsaimniekošanas komisijas ierosinājums, lai novērstu šādu 
ietekmi.

Grozījums Nr. 100
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis izmantos tikai projektu 
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kredītus no atjaunojamo enerģiju un gala 
patēriņa efektivitātes projektiem, kas 
atbilst augstas kvalitātes kritērijiem, kuri 
garantē projektu papildināmību, kā arī to 
ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. 
Kvalitātes kritērijiem vajadzētu atbilst 
vismaz „Zelta standarta” vai līdzvērtīgiem 
kritērijiem. Kas attiecas uz 
hidroelektrostaciju projektiem, vajadzētu 
atļaut tikai projektus, kuru jauda ir 
mazāka par 10 MW, un tikai gadījumā, ja 
tie atbilst Pasaules dambju 
apsaimniekošanas komisijas kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Zelta standarts ir neatkarīgs un pārredzams starptautiski atzītos „augstas kvalitātes” 
salīdzinošās novērtēšanas projektos. Šo standartu attiecina tikai uz atjaunojamās enerģijas 
un gala patēriņa efektivitātes projektiem, un tas prasa konservatīvi interpretēt ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām papildināmības testu. Šis standarts pieprasa 
arī ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām akreditētas neatkarīgas trešās puses 
apliecinājumu, ka projekts tiešām dod reālu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, ieskaitot sociālo 
pabalstu nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 101
Adina-Ioana Vălean

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Text proposed par la Commission Grozījums

1. Dalībvalstis savos ikgadējos ziņojumos, 
kas tiek iesniegti saskaņā ar Lēmuma 
280/2004/EK 3. pantu, ziņo par ikgadējām 
emisijām, kas radušās 3. panta ieviešanas 
rezultātā, kā arī par kredītu izmantošanu 
saskaņā ar 4. pantu.

1. Dalībvalstis ziņo par savām ikgadējām 
emisijām no avotiem, uz kuriem 
neattiecas Direktīva 2003/87/EK, par 
jebkuriem emisiju pārsniegšanas vai 
emisiju atlikuma saņemšanas gadījumiem 
saskaņā ar 3. panta 3. punktu un 3.a 
punktu, kā arī par kredītu izmantošanu 
saskaņā ar 4. pantu līdz nākamā gada 
31. martam.
Ņemot vērā pieredzi, kas gūta šā lēmuma 
piemērošanā, Komisijai vajadzētu piešķirt 
pilnvaras grozīt uzraudzības un ziņošanas 
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prasības atbilstīgi Lēmumam 
280/2004/EK. Komisija pārbauda 
ziņojumus līdz aprīļa beigām pēc mēneša, 
kad ziņojumi bija jāiesniedz.

Or. en

Pamatojums

Visās dalībvalstīs ir jāpiemēro stabila un neatkarīga uzraudzība, ikgadēja un savlaicīga 
ziņošana un pārbaudes. Šis būtiskais aspekts nav skaidri precizēts Komisijas priekšlikumā un 
līdz ar to ir jāpadara skaidrāks. Ikgadēja un savlaicīga ziņošana ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu ikgadējus emisiju samazinājumus. Lēmumam vajadzētu mudināt Komisiju 
savlaicīgi novērtēt, vai dalībvalsts ir ievērojusi lēmumu. Precīzai un savlaicīgai ziņošanai 
tādēļ ir jābūt obligātai.

Grozījums Nr. 102
Fiona Hall

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

Text proposed par la Commission Grozījums

Sākot ar ziņojumu par emisijām, kas 
attiecas uz 2013. gadu, reizi divos gados
šajā novērtējumā tiek iekļauts arī Kopienas 
un tās dalībvalstu plānotais progress 
virzībā uz šajā lēmumā noteikto saistību 
izpildi. Dalībvalstis iesniedz atjauninātu 
ziņojumu par savu plānoto progresu līdz 
2016. gada jūlijam.

Sākot ar ziņojumu par emisijām, kas 
attiecas uz 2013. gadu, katru gadu šajā 
novērtējumā tiek iekļauts arī Kopienas un 
tās dalībvalstu plānotais progress virzībā 
uz šajā lēmumā noteikto saistību izpildi. 
Dalībvalstis iesniedz atjauninātu ziņojumu 
par savu plānoto progresu līdz 2014. gada 
jūlijam un par katru nākamo gadu.

Or. en

Pamatojums

Lēmumā vajadzētu iekļaut īsāku termiņu, lai novērtētu dalībvalstu progresu lēmumu 
īstenošanā agrāk nekā ierosināts un katru gadu.
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Grozījums Nr. 103
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ziņojums par Kopienas pasākumiem, ar 

ko atbalsta saistību īstenošanu
1. Komisija izstrādā ziņojumu, norādot uz 
turpmākajiem pasākumiem, kas Kopienai 
jāveic, lai nodrošinātu, ka tiek īstenotas 
šajā lēmumā noteiktās saistības attiecībā 
uz emisiju samazināšanu un Eiropadomes 
2007. gada martā noteiktais efektivitātes 
mērķis. Šajā ziņojumā it īpaši ietver:
a) dalībvalstu progresa ziņojumu attiecībā 
uz energoefektivitātes uzlabojumiem;
b) rezultātus, kas iegūti, pārbaudot 
direktīvas atbilstību „baltajām 
apliecībām”, kas minētas Direktīvas 
2006/32/EK 4. panta 5. punktā; šajā 
ziņojumā jo īpaši norāda uz iespējām 
izveidot obligātu visā Kopienā 
piemērojamu „balto apliecību” 
tirdzniecības sistēmu;
c) detalizētus priekšlikumus samazināt 
dzīvojamo ēko un komercēku radītās 
emisijas, paaugstinot celtniecības 
izstrādājumu un būvniecības standartus, 
lai nodrošinātu, ka visas jaunās 
dzīvojamās ēkas un tirdzniecības telpas 
līdz 2020. gadam nerada oglekļa dioksīda 
emisijas;
d) novērtējumu par ES nozaru politikas 
ietekmi uz Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un emisiju samazināšanas 
iespējas šajā politikā.
2. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2009. gada 
1. septembrim. Tā līdz 2010. gada 
30. jūnijam iesniedz atbilstīgus 
likumdošanas priekšlikumus, lai 
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nodrošinātu, ka tiek sasniegts Kopienas 
energoefektivitātes mērķis 2020. gadam, 
par ko 2007. gada martā nolēma 
Eiropadome, un ka citi Kopienas politikas 
virzieni sniedz pietiekamu ieguldījumu, lai 
sasniegtu klimata politikas mērķus.

Or. en

Pamatojums

Pamatojas uz atzinuma sagatavotāja iesniegto 17. grozījumu, pievienojot noteikumus par 
Eiropadomes 2007. gada martā noteiktā mērķa līdz 2020. gadam uzlabot Kopienas 
energoefektivitāti par 20 %  īstenošanu saistošos ES tiesību aktos un izpildi.

Grozījums Nr. 104
Adina-Ioana Vălean

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kopienas pasākumu ietekme uz 

dalībvalstu saistībām attiecībā uz 
Kopienas kopējo mērķi

1. Ja ierosinātie Kopienas politikas 
virzieni un pasākumi var būtiski ietekmēt 
Kopienas un tās dalībvalstu saistības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanas jomā, katrā Komisijas 
priekšlikuma reglamentējošo noteikumu 
ietekmes novērtējumā attiecīgā gadījumā 
ietver siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz uz 
Kopienu un katru tās dalībvalsti.
2. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
un pēc tam reizi trijos gados izstrādā 
ziņojumu par to Kopienas politikas 
virzienu un pasākumu ietekmi, ar kuriem 
ir paredzēts ierobežot siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, uz Kopienas un katras 
dalībvalsts pūliņiem ierobežot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas saskaņā ar 
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šā lēmuma noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu iertveršana pašreizējos un turpmākos ES politikas virzienos ir īpaši 
būtiska, lai nodrošinātu ES līmeņa pasākumu saskaņu un efektivitāti.  Klimata pārmaiņas ir 
kļuvušas par horizontālu jautājumu, un šis jautājums ir šādi jārisina. Tādēļ ir regulāri 
jāizvērtē Kopienas politikas virzienu ietekme uz visas Kopienas un katras dalībvalsts pūliņiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā.

Grozījums Nr. 105
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Jauns Kopienas finansējums zema 
oglekļa sastāva un energoefektīvām 

tehnoloģijām 
(1) Kvotu izsolē iegūto ieņēmumu daļu 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EEK 
10. pantā noteikto Kopienas sistēmu 
iegulda Kopienas finansējumā, lai:
a) veicinātu un izstrādātu pasākumus, ar 
ko nodrošina zema oglekļa sastāva un 
energoefektīvu dzīvojamo un sabiedrisko 
ēku būvniecību;
b) lai veicinātu un izvērstu zema oglekļa 
sastāva un energoefektīva transporta 
tehnoloģijas un to izmantošanu.
(2) Finansējuma mērķis ir piesaistīt pēc 
iespējas vairāk līdzekļu no privātā 
sektora.
(3) Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
iesniedz īpašus priekšlikumus par šāda 
finansējuma apjomu, darbību un 
mērķiem.

Or. hu
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Pamatojums

Ieguldīt daļu no ETS ienākumiem finansējumā ir mērķis, kas jāatbalsta. Finansējums ir 
jāizmanto, lai atbalstītu ieguldījumus ar mērķi veicināt energoefektivitāti sabiedriskās, nevis 
ar uzņēmējdarbību saistītās ēkās.

Grozījums Nr. 106
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Atbilstības mehānisms

1. Ja dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem, kas nav ietverti 
Direktīvā 2003/87/EK, saskaņā ar šā 
lēmuma 3. pantu pārsniedz ikgadējo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju limitu, šī 
dalībvalsts maksā soda naudu par 
pārsniegtajām emisijām atbilstīgi 
Direktīvas 2003/87/EK 16. pantā 
noteiktajam apjomam. Soda naudu par 
pārsniegtajām emisijām iemaksā 
Kopienas fondā, ar ko finansē klimata 
pārmaiņu riska mazināšanas pasākumus.
2. Komisija pieņem pasākumus, lai 
izveidotu 1. pantā minēto Kopienas fondu. 
Šie pasākumi, kuru mērķis ir grozīt šī 
lēmuma nebūtiskus elementus, to 
papildinot, tiek pieņemti saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
3. Papildus 1. punktam pārsniegtais 
oglekļa dioksīda apjoms, izteikts tonnās, 
tiek atskaitīts no dalībvalsts nākamajā 
izsolē paredzēto kvotu apjoma saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
2. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Pamatojas uz atzinuma sagatavotāja iesniegto 17. grozījumu, pievienojot noteikumus par 
Eiropadomes 2007. gada martā noteiktā mērķa līdz 2020. gadam uzlabot Kopienas 
energoefektivitāti par 20 %  īstenošanu saistošos ES tiesību aktos un izpildi.

Grozījums Nr. 107
Nikolaos Vakalis

Lēmuma priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 2., 3. un 4. punkts tiek piemēroti pēc 
tam, kad Kopiena noslēgusi starptautisku 
nolīgumu par klimata pārmaiņām, kas 
nosaka obligāto emisiju samazināšanu, kas 
pārsniedz 3. pantā noteikto.

1. Pēc tam, kad Kopiena noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kas nosaka obligāto emisiju 
samazināšanu, kas pārsniedz 3. pantā 
noteikto, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
par grozījumiem šajā lēmumā.

2. Sākot ar gadu pēc 1. punktā minētā 
nolīguma noslēgšanas, Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem, 
kas nav ietverti Direktīvā 2003/87/EK, tiek 
2020. gadā saskaņā ar 3. panta 1. punktu 
tālāk samazināti par daudzumu, kas 
vienlīdzīgs vispārējam siltumnīcefekta 
gāzu emisiju papildu samazinājumam, ko 
Kopiena veikusi no visiem avotiem 
ievērojot starptautiskajā nolīgumā 
noteiktās Kopienas saistības, kas 
sareizināts ar Kopienas kopējo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājuma īpatsvaru 2020. gadam, 
kura sasniegšanai dalībvalstis dod savu 
ieguldījumu saskaņā ar 3. pantu, 
samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas 
no avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK.
3. Ikviena dalībvalsts dod savu 
ieguldījumu Kopienas emisiju 
samazināšanas papildpasākumos 
proporcionāli savai daļai Kopienas kopējo 
emisiju apjomā no avotiem, kas nav 
ietverti Direktīvā 2003/87/EK, 2020. 
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gadam saskaņā ar 3. pantu.
Komisija izdara grozījumus Pielikumā, lai 
koriģētu emisiju ierobežojumus saskaņā 
ar 1. apakšpunktu. Šis pasākums, kura 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šī lēmuma 
elementus, tiek pieņemts saskaņā ar 9. 
panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru;
4. Dalībvalstis var saskaņā ar 5. punktu 
palielināt 4. panta 4. punktā minētos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus no trešajām 
valstīm, kas ir ratificējušas 1. punktā 
minēto nolīgumu, līdz pat pusei no 
papildu samazinājuma, kas tiek panākts 
saskaņā ar 2. punktu.
Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.
5. Komisija veic pasākumus, lai 
nodrošinātu dalībvalstīm iespēju izmantot 
projektu kredītu papildu veidus vai citus 
mehānismus, kas izveidoti saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu, ja tas ir 
nepieciešams.
Šie pasākumi, kuru mērķis ir grozīt šī 
lēmuma nebūtiskus elementus, to 
papildinot, tiek pieņemti saskaņā ar 9. 
panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru un izpēti.

Or. el

Grozījums Nr. 108
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var saskaņā ar 5. punktu 
palielināt 4. panta 4. punktā minētos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus no trešajām 

svītrots
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valstīm, kas ir ratificējušas 1. punktā 
minēto nolīgumu, līdz pat pusei no 
papildu samazinājuma, kas tiek panākts 
saskaņā ar 2. punktu.
Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts 3. pantā, projektu kredītus ir jāatļauj izmantot papildus vietējiem samazināšanas 
pūliņiem, nevis to vietā. Lai nodrošinātu tehnoloģiskos jauninājumus, kas vajadzīgi, lai daudz 
būtiskāk samazinātu siltumnīcefektā gāzes pēc 2020. gada, un pietiekamus stimulus 
jaunattīstības valstu ekoloģiskai attīstībai, ES ir jābūt līderei šajā jomā. Dalībvalstu iespējas 
nodot kredītus neveicinātu jauninājumus.

Grozījums Nr. 109
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Direktīvas 2003/87/EK mēroga 

paplašināšana
Maksimālais emisiju apjoms saskaņā ar šī 
lēmuma 3. pantu tiek koriģēts atbilstīgi 
kvotu daudzumam siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, kuras piešķirtas saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 11. pantu, kas 
izriet no izmaiņām avotu aptvērumā 
saskaņā ar minēto direktīvu pēc tam, kad 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK 
Komisija apstiprinājusi valstu sadales 
plānus laika posmam no 2008. gada līdz 
2012. gadam. Komisija publicē skaitļus, 
kas iegūti minētā koriģējuma rezultātā.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā šā lēmuma joma tiks ietverta ETS, nevis to papildinās, kā tas ir pašlaik, nebūs vajadzīgs 
koriģēšanas mehānisms, lai ņemtu vērā jebkuru pieaugumu saskaņā ar emisiju tirdzniecības 
sistēmu, jo šī sistēma nekādi neietekmēs kopējos dalībvalsts mērķa apjomus.

Grozījums Nr. 110
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavo ziņojumu, kurā novērtē 
šī lēmuma ieviešanu. Komisija iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei līdz 2016. gada 31. oktobrim 
kopā ar attiecīgiem priekšlikumiem.

Komisija katru gadu sagatavo ziņojumu, 
kurā novērtē šī lēmuma ieviešanu. 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz katra gada 
31. oktobrim kopā ar attiecīgiem 
priekšlikumiem.

Or. en

Pamatojums

Lēmumā vajadzētu iekļaut īsāku termiņu, lai novērtētu dalībvalstu progresu šā lēmuma 
īstenošanā agrāk nekā ierosināts un katru gadu.

Grozījums Nr. 111
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. pl

Pamatojums

Ņemot vērā priekšlikumu attiecībā uz 3. pantu, ir vēlams svītrot pielikumu par CO2 emisiju 
ierobežojumiem, ko noteikušas dalībvalstis.

Adlib Express Watermark



AM\732191LV.doc 67/70 PE409.501v01-00

LV

Grozījums Nr. 112
Herbert Reul

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2. kolonna – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
limiti līdz 2020. gadam, salīdzinot ar 2005. 
gada siltumnīcefekta gāzu emisiju 
līmeņiem no avotiem, kuri nav ietverti 
Direktīvā 2003/87/EK

Dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
limiti līdz 2020. gadam, salīdzinot ar 
1990. gada siltumnīcefekta gāzu emisiju 
līmeņiem no avotiem, kuri nav ietverti 
Direktīvā 2003/87/EK

(Skaitļi būs jāpārēķina)

Or. de

Pamatojums

Atskaites gadam ir jābūt 1990. gadam. COM ir izteikts aicinājums attiecīgi pārrēķināt 
skaitļus.

Grozījums Nr. 113
András Gyürk

Regulas priekšlikums
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Dalībvalstu 
siltumnīcefekta gāzu 

emisiju limiti līdz 2020. 
gadam, salīdzinot ar 2005. 
gada siltumnīcefekta gāzu 

emisiju līmeņiem no 
avotiem, kuri nav ietverti 

Direktīvā 2003/87/EK

Dalībvalstu 
siltumnīcefekta gāzu 

emisijas 2020. gadā 3. 
panta ieviešanas rezultātā

(CO2 ekvivalenta tonnās)

Beļģija -15% 70954356
Bulgārija 20% 35161279
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Čehija 9% 68739717
Dānija -20% 29868050
Vācija -14% 438917769

Igaunija 11% 8886125
Īrija -20% 37916451

Grieķija -4% 64052250
Spānija -10% 219018864
Francija -14% 354448112
Itālija -13% 305319498
Kipra -5% 4633210

Latvija 17% 9386920
Lietuva 15% 18429024

Luksemburga -20% 8522041
Ungārija 10% 58024562

Malta 5% 1532621
Nīderlande -16% 107302767

Austrija -16% 49842602
Polija 14% 216592037

Portugāle 1% 48417146
Rumānija 19% 98477458
Slovēnija 4% 12135860
Slovākija 13% 23553300
Somija -16% 29742510

Zviedrija -17% 37266379
Apvienotā Karaliste -16% 310387829
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Grozījums

Dalībvalstu 
siltumnīcefekta gāzu 

emisijas 2020. gadā 3. 
panta ieviešanas rezultātā

(CO2 ekvivalenta tonnās)

(ETS  + ne-ETS nozares)

Dalībvalstu 
siltumnīcefekta gāzu 

emisiju limiti līdz 2020. 
gadam, salīdzinot ar Kioto 

protokola mērķi

(ETS  + ne-ETS nozares)

Beļģija 110.535 -18%
Bulgārija 100.043 -18%

Čehija 146.541 -18%
Dānija 45.402 -18%
Vācija 798.368 -18%

Igaunija 32.155 -18%
Īrija 51.526 -18%

Grieķija 109.662 -18%
Spānija 273.256 -18%
Francija 462.419 -18%
Itālija 396.270 -18%
Kipra -18%

Latvija 19.546 -18%
Lietuva 32.278 -18%

Luksemburga 7.774 -18%
Ungārija 88.948 -18%

Malta -18%
Nīderlande 164.207 -18%
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Austrija 56.394 -18%
Polija 434.302 -18%

Portugāle 62.638 -18%
Rumānija 213.093 -18%
Slovēnija 15.355 -18%
Slovākija 54.355 -18%
Somija 58.223 -18%

Zviedrija 61.531 -18%
Apvienotā Karaliste 559.581 -18%

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo priekšlikumu, lai sasniegtu Komisijas priekšlikumā noteikto mērķi 
2020. gadam, katrai dalībvalstij vajadzētu samazināt emisijas par 18 % salīdzinājumā ar 
savu Kioto protokola mērķi. ETS ir tāda pati kā Komisijas priekšlikumā – COM(2008)0016 
galīgā redakcija - COD 2008/0013. Kipra un Malta nav ietverta I pielikumā uzskaitītajās 
valstīs, un Kiprai un Maltai nav Kioto protokola mērķu. Tādēļ par šo valstu skaitļiem 
vajadzētu vienoties.
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