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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas 
saistības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0017),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0041/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopienas viedoklis, kuru nupat izteica 
Vides padome savā 2007. gada 5. 
novembra sanāksmē Briselē, paredz, ka šī 
mērķa sasniegšanai vispārējās globālās 
gada vidējās virsmas temperatūras 
pieaugumam nevajadzētu pārsniegt 2°C 
virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņiem, 
kas nozīmē, ka līdz 2050. gadam globālās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina 
līdz vismaz 50% zem 1990. gada 
līmeņiem. Visiem tautsaimniecības 

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

sektoriem ir jāsniedz savs ieguldījums šo 
emisiju samazināšanās sasniegšanai. 
Attīstītajām valstīm ir jāturpina uzņemties 
vadību, apņemoties kolektīvi līdz 2020. 
gadam un 2050. gadam attiecīgi samazināt 
savas siltumnīcefekta gāzu emisijas par 
30% un 80%, salīdzinot ar 1990. gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK, noteica sistēmu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecībai Kopienā, kas aptver noteiktus 
tautsaimniecības sektorus. Lai izmaksu 
ziņā sekmīgi sasniegtu mērķi līdz 2020. 
gadam panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanos par 20%, salīdzinot ar 1990. 
gada līmeņiem, savs ieguldījums šī emisiju 
samazināšanās sasniegšanā ir jādod visiem 
tautsaimniecības sektoriem.

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK, noteica sistēmu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecībai Kopienā, kas aptver noteiktus 
tautsaimniecības sektorus. Lai izmaksu 
ziņā sekmīgi sasniegtu mērķi līdz 2020. 
gadam panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanos par 30% — vai 20%, ja 
laikā netiek noslēgts visaptverošs 
nolīgums par laika posmu pēc 2012. 
gada —, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeņiem, savs ieguldījums šī emisiju 
samazināšanās sasniegšanā ir jādod visiem 
tautsaimniecības sektoriem, tostarp 
starptautisko jūras transportu.
Dalībvalstīm ir jāievieš papildu politikas 
nostādnes un pasākumi, lai tālāk 
ierobežotu siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK.

Or. en
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Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. novērtējuma ziņojumā secināts, ka, lai būtu 50% 
iespēja panākt, ka globālās sasilšana nepārsniegs 2°C virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa, 
rūpnieciski attīstītajām valstīm ir jāsamazina emisijas par 25–40% salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Valstu vadītāji ir atkārtoti apstiprinājuši mērķi par 30%, un tam vajadzētu 
būt atskaites punktam, dalībvalstīs plānojot pasākumus ES klimata mērķu sasniegšanai. 

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
nozarēs, kuras nav ietvertas Direktīvā 
2003/87/EK, ir katru gadu lineāri 
jāsamazina arī pēc 2020. gada, līdz 
2050. gadam panākot 80% samazinājumu 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, ar 
mērķi visbeidzot Eiropas Savienībā 
pārtraukt fosilās degvielas radītās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Komisijai 
līdz 2012. gadam ir jāizskata šī mērķa 
piemērotība, pamatojoties uz ES 
starptautiskajām saistībām un 
jaunākajiem zinātniskajiem datiem par 
klimata izmaiņām un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas apjomu, kas 
ir vajadzīgs, lai novērstu bīstamu 
antropogēnisku ietekmi uz klimata 
sistēmu, un vajadzības gadījumā 
jāiesniedz priekšlikumi mērķu 
diferenciēšanai dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Eiropadomes 2007. gada marta sanāksmē norādīja, ka līdz 2050. gadam attīstītajās valstīs 
emisijas ir jāsamazina par 60-80%. Lai tas notiktu, dalībvalstīm ir jābūt ilgtermiņa politika 
vairākās jomās, piemēram, mājokļa, zemes izmantošanas un transporta jomā, lai nepieļautu 
turpmākus ieguldījumus infrastruktūrā, kas nav savienojama ar dabas aizsardzības mērķiem. 
Turklāt tas ir saskaņā ar ETS priekšlikumu, kurā arī ir minēta emisiju samazināšanas shēma 
pēc 2020. gada. 



PE407.712v01-00 8/34 PR\726643LV.doc

LV

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Tādējādi dalībvalstīm ir jābūt iespējai 
izmantot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus, kas izdoti par 
samazinājumiem, kas panākti laika periodā 
no 2008. gada līdz 2012. gadam ar
atjaunojamās enerģijas un patēriņa puses 
projektiem — 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 atjaunojamās 
enerģijas un patēriņa puses projektu 
rezultātā — izņemot plašus hidroenerģijas 
projektus —, 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.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu konsekventi paredzēt kompensācijas rūpniecības nozarēs, kuras varētu skart CO2 
emisiju pārvirze, kad ETS tiek plānoti īpaši pasākumi šo nozaru aizsardzībai. Kredītu 
piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu finansiāli veicināt CO2 
emisiju pārvirzi.
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Grozījums Nr. 5

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 puses 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

Pamatojums

Nebūtu konsekventi paredzēt kompensācijas rūpniecības nozarēs, kuras varētu skart CO2 
emisiju pārvirze, kad ETS tiek plānoti īpaši pasākumi šo nozaru aizsardzībai. Kredītu 
piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu finansiāli veicināt CO2 
emisiju pārvirzi.

Grozījums Nr. 6

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 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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 noslēgts starptautisks 
nolīgums par klimata pārmaiņām — ik 
gadus izmantot kredītus no trešās valstīs 
īstenotiem siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas projektiem 1% apmērā no 
katras dalībvalsts emisiju apjoma 
2005. gadā no avotiem, kas nav ietverti 
Direktīvā 2003/87/EK. Kamēr šis 
nolīgums nav noslēgts, TAM kredīti, 
kurus izmanto attiecīgo mērķu izpildei pēc 
2012. gada, ir jādiskontē par 50%.

Or. en
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Pamatojums

Kopējais samazinājums laika posmam no 2005. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar 20% 
samazinājuma scenāriju ETS nepakļautajās nozarēs ir 1200 Mt. Komisijas priekšlikums 
nozīmētu, ka varētu piešķirt kompensācijas par tīras attīstības un kopīgas izpildes 
mehānismiem līdz pat 700 Mt apjomā, kas ir vairāk nekā 50% no pieprasītā samazinājuma 
šajās nozarēs. Varētu mazākā apjomā atbalstīt priekšlikuma ieceri ļaut arī turmpāk izmantot 
šīs kompensācijas pat bez starptautiska nolīguma par laika posmu pēc 2012. gada, tomēr, 
ņemot vērā pamatotās bažas par kvalitāti un papildināmību, ieteicams par katru kompensēto 
ES emisiju tonnu pieprasīt divas SES tonnas.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Kopienai ir būtiski jāveicina 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana valstīs, kas ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
(ANOVKKP) līgumslēdzējas puses, bet 
nav iekļautas šīs konvencijas I pielikumā 
(valstis, kas nav I pielikuma 
līgumslēdzējas puses). Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas pasākumu 
veicināšana valstīs, kas nav I pielikuma 
līgumslēdzējas puses, ir jāīsteno atbilstīgi 
vispārējai emisiju samazināšanas 
sistēmai, ar kuru visdrīzāk varētu sasniegt 
mērķi — panākt, ka globālās sasilšana 
nepārsniegs 2°C virs pirmsrūpniecības 
laikmeta līmeņa —, un tai ir jābūt 
atkarīgai no visaptveroša starptautiska 
nolīguma par laika posmu pēc 
2012. gada. Kopienas ārējās saistības 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu ir jāsadala starp 
dalībvalstīm, ņemot vērā dalībvalstu 
nosacīto NKP uz vienu iedzīvotāju. 
Dalībvalstīm ir jāpiešķir pietiekami 
līdzekļi, lai īstenotu ārējās saistības 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, tam atvēlot ievērojamu 
daļu no ienākumiem, kas gūti kvotu 
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izsolēs saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Ceturtajā novērtējuma ziņojumā secināts, ka, lai 
globālā sasilšana nepārsniegtu 2°C, jaunattīstības valstīm ir jāīsteno netradicionāls 
uzņēmējdarbības modelis. Rūpnieciski attīstītajām valstīm papildus savu emisiju obligātajai 
samazināšanai ir pienākums palīdzēt jaunattīstības valstīm sasniegt attiecīgo emisiju 
samazinājumu, ja tiek panākts visapteverošs starptautisks nolīgums. 

Grozījums Nr. 9

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 
novērtējumā Komisijai ir jānovērtē un 
jāpaziņo sasniegtie rezultāti attiecībā uz 
to, kā dažādi Kopienas politikas virzieni 
(piemēram, lauksaimniecības, 
ražojumiem izvirzīto prasību, 
struktūrpolitikas, pētījumu jomā) sekmē 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumus. 
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Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
Recital 17

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi 
starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, dalībvalstīm noteiktie emisiju 
ierobežojumi ir jāpārskata, lai izpildītu 
minētajā nolīgumā noteiktās Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības, ievērojot 
solidaritātes principu dalībvalstu starpā, kā 
arī nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā. 

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. novērtējuma ziņojumā secināts, ka, lai būtu 50% 
iespēja panākt, ka globālās sasilšana nepārsniegs 2°C virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa, 
rūpnieciski attīstītajām valstīm ir jāsamazina emisijas par 25–40% salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Turklāt jaunattīstības valstīm ir jāīsteno lielā mērā netradicionāls 
uzņēmējdarbības modelis. Rūpnieciski attīstītajām valstīm ir nevis jākompensē iekšzemes 
emisiju samazinājuma mērķi, bet gan papildus savu emisiju samazināšanai jāpalīdz 
jaunattīstības valstīm sasniegt attiecīgo emisiju samazinājumu. 
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Grozījums Nr. 11

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 
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

Lai panāktu visaptverošo ES mērķi, ir svarīgi, lai dalībvalstis ievērotu šo lēmumu. Tādēļ ir 
vajadzīgs efektīvs atbilstības mehānisms, kas ir saskaņā ar mehānismu, kuru ETS piemēro 
iekārtām.

Grozījums Nr. 12

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 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 
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Direktīvā 2003/87/EK vai kādā citā 
Kopienas tiesību instrumentā ar mērķi 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
starptautiskā jūras transporta nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Kopiena līdz 2020. gadam samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem, 
uz kuriem neattiecas Direktīva 
2003/87/EK, par trešdaļu no kopējā 
Kopienas mērķa — samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30% 
salīdzinājumā ar 1990. gada emisiju 
līmeni.*
_________
* Komisija katrai dalībvalstij aprēķina 
attiecīgās siltumnīcefekta gāzu emisiju 
robežas un apjomus, kas līdzvērtīgi CO2 
tonnām.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. Novērtējuma ziņojumā secināts, ka, lai būtu 50% 
iespēja panākt, ka globālās sasilšana nepārsniegs 2°C virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa, 
rūpnieciski attīstītajām valstīm ir jāsamazina emisijas par 25–40% salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Valstu vadītāji ir atkārtoti apstiprinājuši mērķi par 30%, un tam vajadzētu 
būt atskaites punktam, dalībvalstīs plānojot pasākumus ES klimata mērķu sasniegšanai. 
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Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam ikviena 
dalībvalsts ik gadus lineāri ierobežo šīs 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
nodrošinātu, ka šīs emisijas nepārsniedz 
maksimālo līmeni, kas noteikts -
1. pielikumā attiecīgajai dalībvalstij 2020. 
gadā.*
_______
* Komisija katrai dalībvalstij aprēķina attiecīgās 
siltumnīcefekta gāzu emisiju robežas un apjomus, 
kas līdzvērtīgi CO2 tonnām.
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Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Gadījumā, ja kavējas starptautiska 
nolīguma noslēgšana par klimata 
pārmaiņām, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
katru gadu lineāri samazina atbilstīgi 
maksimālajām robežvērtībām, kas 
noteiktas šī lēmuma pielikumā un atbilst 
vienai trešdaļai no kopējā Kopienas 
mērķa — samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 20% salīdzinājumā ar 
1990. gada emisiju līmeni.

Or. en

Pamatojums

Šā lēmuma sākotnējais mērķis ir 30% samazinājums, kas atbilst Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes ieteikumam, un 20% ir saglabāts kā alternatīvs risinājums gadījumā, 
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starptautiska nolīguma pieņemšana kavējas.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Starptautiskā jūras transporta radītās 
emisijas nav iekļautas Direktīvā 
2003/87/EK vai kādā citā Kopienas tiesību 
instrumentā ar mērķi tās samazināt un 
iekļaut Kopienas saistībās par emisiju 
samazināšanu līdz 2014. gadam, Komisija 
pieņem pasākumus, lai līdz 2015. gadam 
noteiktu dalībvalstu emisiju 
samazināšanas pienākumus šajā nozarē. 
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šī lēmuma elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 9. panta 
2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants

Emisiju līmeņi laika posmam no 2020. 
gada līdz 2050. gadam

Siltumnīcefekta gāzu emisijas nozarēs, 
kuras nav ietvertas Direktīvā 2003/87/EK,  
katru gadu lineāri 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 
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emisijas. Komisija līdz 2012. gadam 
izskata jautājumu, vai arī turpmāk 
dalībvalstīs 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

Eiropadomes 2007. gada marta sanāksmē norādīja, ka līdz 2050. gadam attīstītajās valstīs 
emisijas ir jāsamazina par 60-80%. Lai tas notiktu, dalībvalstīm ir jābūt ilgtermiņa politika 
vairākās jomās, piemēram, mājokļa, zemes izmantošanas un transporta jomā, lai nepieļautu 
turpmākus ieguldījumus infrastruktūrā, kas nav savienojama ar dabas aizsardzības mērķiem. 
Turklāt tas ir saskaņā ar ETS priekšlikumu, kurā arī ir minēta emisiju samazināšanas shēma 
pēc 2020. gada. 

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 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 puses 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

Nebūtu konsekventi paredzēt kompensācijas rūpniecības nozarēs, kuras varētu skart CO2 
emisiju pārvirze, kad ETS tiek plānoti īpaši pasākumi šo nozaru aizsardzībai. Kredītu 
piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu finansiāli veicināt CO2 
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emisiju pārvirzi.

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 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 puses 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

Pamatojums

Nebūtu konsekventi paredzēt kompensācijas rūpniecības nozarēs, kuras varētu skart CO2 
emisiju pārvirze, kad ETS tiek plānoti īpaši pasākumi šo nozaru aizsardzībai. Kredītu 
piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu finansiāli veicināt CO2 
emisiju pārvirzi.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 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 

c) SES, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti 
atjaunojamās enerģijas un patēriņa puses
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 
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termiņiem. nolīgumu ar Kopienu vai līdz 2020. gadam, 
izvēloties agrāko no termiņiem.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu konsekventi paredzēt kompensācijas rūpniecības nozarēs, kuras varētu skart CO2 
emisiju pārvirze, kad ETS tiek plānoti īpaši pasākumi šo nozaru aizsardzībai. Kredītu 
piešķiršana par TAM ieguldījumiem šajās nozarēs faktiski varētu finansiāli veicināt CO2 
emisiju pārvirzi.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdztekus 1. punktam, kā arī gadījumā, 
ja tiek aizkavēta starptautiska nolīguma 
noslēgšana par klimata pārmaiņām, 
dalībvalstis var savu saistību izpildes labad 
saskaņā ar 3. pantu izmantot papildu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus, kas radušies 
projektu vai citu emisiju samazināšanas 
pasākumu rezultātā saskaņā ar līgumiem, 
kas minēti Direktīvas 2003/87/EK 11. 
panta a) punkta (5) apakšpunktā. 

2. Līdz starptautiska nolīguma noslēgšanai 
saskaņā ar 3. pantu saistību izpildes labad 
lietotos SES diskontē par 50%.

Or. en

Pamatojums

Jaunākajos pētījumos paustas nopietnas bažas attiecībā uz emisiju samazināšanu ar tīras 
attīstības un kopīgas izpildes mehānismiem. Gadījumos, kad kompensācijas nav papildinošas 
un „faktiskas” un tās izmanto, lai panāktu atbilstību mērķim, nevis, lai samazinātu iekšzemes 
emisijas, tas rada nelabvēlīgu ietekmi uz klimatu. Līdz jauna starptautiskā nolīguma 
pieņemšanai tiek ierosināts pēc 2012. gada lietotos kredītus diskontēt par 50%.
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Grozījums Nr. 24

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 SES, lai īstenotu saistības 
saskaņā ar 4.a pantam. Šiem SES ir jānāk 
vienīgi no tām trešām valstīm, kas ir 
ratificējušas minēto nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 25

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.

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1. punktu, nepārsniedz 
daudzumu, kas vienāds ar 1% 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.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. novērtējuma ziņojumā secināts, ka, lai būtu 50% 
iespēja panākt, ka globālās sasilšana nepārsniegs 2°C virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa, 
rūpnieciski attīstītajām valstīm ir jāsamazina emisijas par 25–40% salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Turklāt jaunattīstības valstīm ir jāīsteno lielā mērā netradicionāls 
uzņēmējdarbības modelis. Rūpnieciski attīstītajām valstīm ir nevis jākompensē iekšzemes 
emisiju samazinājuma mērķi, bet gan papildus savu emisiju samazināšanai jāpalīdz 
jaunattīstības valstīm sasniegt attiecīgo emisiju samazinājumu.
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Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Kopienas ārējās saistības attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanu
1. Pēc tam, kad būs noslēgts visaptverošs 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, Kopiena un tās dalībvalstis 
no 2013. gada finansēs izmērāmus, 
pārskatāmus, pārbaudāmus un saistošus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumus valstīs, kas ir 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (ANOVKKP) līgumslēdzējas 
puses, bet nav iekļautas šīs konvencijas 
I pielikumā (valstis, kas nav I pielikuma 
līgumslēdzējas puses).
2. Kopienas ārējās saistības par 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu ir 250 miljoni tonnu CO2 
2013. gadā, kas lineāri tiks palielināts līdz 
850 miljoniem tonnu 2020. gadā.
3. Komisija pieņem pasākumus, lai 
dalībvalstu starpā sadalītu Kopienas 
ārējās saistības attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, 
ņemot vērā dalībvalstu nosacīto NKP uz 
vienu iedzīvotāju. 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.
4. Dalībvalstis saskaņā ar 3. punktu var 
īstenot individuālas ārējās saistības 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanu:
a) paredzot tiešu finansējumu vai 
piedaloties vienā vai vairākos divpusējos 
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un/vai daudzpusējos fondos, kuru 
vienīgais mērķis ir finansēt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas politiku un pasākumus 
valstīs, kas nav -1. pielikuma 
līgumslēdzējas puses;
b) samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, kas rodas no mežu izciršanas un 
degradācijas, kā noteikts starptautiskajā 
nolīgumā saistībā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām;
c) iegādājoties CO2 kredītus, piemēram, 
kredītus, kurus piešķir par tīras attīstības 
mehānismu vai citu mehānismu 
īstenošanu saskaņā ar starptautisko 
nolīgumu saistībā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām, kā tas paredzēts 
6. panta 5. punktā.
Lēmuma 3. punkta atbilstības labad 
īstenotie projekti, programmas un/vai 
politika attiecībā uz 5.a pantā paredzēto 
Kopienas fondu neietver plašus 
hidroenerģijas un atomenerģijas 
projektus, kā arī tiem ir jābūt 
papildinošiem un jāpanāk izmērāms, 
pārskatāms un pārbaudāms emisiju 
samazinājums.

Saskaņā ar b) vai c) apakšpunktu radītos 
CO2 kredītus uzskata par izmantotiem, lai 
panāktu 3. punktā minēto saistību izpildi, 
pēc to pārskaitīšanas uz anulēšanas 
kontu.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka to politika 
attiecībā uz emisiju samazināšanas 
finansēšanu valstīs, kas nav -1. pielikuma 
līgumslēdzējas puses, veicina projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību.

Or. en
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Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Ceturtajā novērtējuma ziņojumā secināts, ka, lai 
globālā sasilšana nepārsniegtu 2°C, jaunattīstības valstīm ir jāīsteno netradicionāls 
uzņēmējdarbības modelis. Rūpnieciski attīstītajām valstīm papildus savu emisiju obligātajai 
samazināšanai ir pienākums palīdzēt jaunattīstības valstīm sasniegt attiecīgo emisiju 
samazinājumu, ja tiek panākta visaptverošs starptautisks nolīgums.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 savos ikgadējos ziņojumos, 
kas tiek iesniegti saskaņā ar Lēmuma 
280/2004/EK 3. pantu, ziņo par ikgadējām 
emisijām, kas radušās 3. panta ieviešanas 
rezultātā, par kredītu izmantošanu un 
ģeogrāfisko izplatību saskaņā ar 4. pantu, 
kā arī par 4.a pantā minēto ārējo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistību īstenošanu un 
ģeogrāfisko izplatību.

Šajos ziņojumos ir jāiekļauj prognozes 
par siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu ar plānotajiem 
pasākumiem visās galvenajās nozarēs, lai 
sasniegtu 2020. un 2050. gada mērķus par 
emisiju samazināšanu

Or. en

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija novērtē ES nozaru politikas 
ietekmi uz Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un emisiju samazināšanas 
iespējas šajā politikā. Komisija vajadzības 
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gadījumā iesniedz priekšlikumus, lai 
nodrošinātu, ka šī politika pienācīgi 
sekmē 2020. un 2050. gada emisiju 
samazināšanas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 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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Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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, ja tās pārsniedz 
Kopienas mērķi — samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30% 
salīdzinājumā ar 1990. gada emisiju 
līmeni —, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Komisija izdara grozījumus I. 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 



PE407.712v01-00 28/34 PR\726643LV.doc

LV

procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 32

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 
valstīm, kas ir ratificējušas 1. punktā 
minēto nolīgumu, līdz pat pusei no papildu 
samazinājuma, kas tiek panākts saskaņā ar 
2. punktu.

svītrots

Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 

5. Komisija iesniedz priekšlikumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
paredzot dalībvalstīm iespēju izmantot 
projektu kredītu papildu veidus vai citus 
mehānismus, kas izveidoti saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu, lai panāktu 
atbilstību 4.a pantam, ja tas ir 
nepieciešams. 

Šie pasākumi, kuru mērķis ir grozīt šī 
lēmuma nebūtiskus elementus, to 
papildinot, tiek pieņemti saskaņā ar 9. 
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panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru un izpēti.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DALĪBVALSTU SILTUMNĪCEFEKTA 
GĀZU EMISIJA SASKAŅĀ AR 3. 

PANTU

DALĪBVALSTU SILTUMNĪCEFEKTA 
GĀZU EMISIJA SASKAŅĀ AR 3. 
PANTU, ja starptautiskā nolīguma 

pieņemšana kavējas

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 4. novērtējuma ziņojumā secināts, ka, lai būtu 50% 
iespēja panākt, ka globālās sasilšana nepārsniegs 2°C virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa, 
rūpnieciski attīstītajām valstīm ir jāsamazina emisijas par 25–40% salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Valstu vadītāji ir atkārtoti apstiprinājuši mērķi par 30%, un tam vajadzētu 
būt atskaites punktam, dalībvalstīs plānojot pasākumus ES klimata mērķu sasniegšanai. 

PASKAIDROJUMS

Pamatojums

Eiropadome 2007. gada martā vienojās par mērķiem klimata jomā Eiropas Savienībai. Kā 
starptautiska nolīguma dalībniece ES ir apņēmusies sasniegt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
30% samazinājumu 2020. gadā salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Arī bez starptautiska 
nolīguma ES neatkarīgi sasniegtu vismaz 20% samazinājumu. Šis priekšlikums ir daļa no tā 
dēvētās ES klimata paketes, kuru Komisija iesniegusi, lai īstenotu šos lēmumus. ES emisiju 
tirdzniecības sistēma (ETS) sedz aptuveni pusi no ES emisijām no 2013. līdz 2020. gadam.
Kopdarbības lēmuma priekšlikums aptver citas nozares (piemēram, transportu, celtniecību, 
pakalpojumus, mazākas rūpnieciskas iekārtas, lauksaimniecību un atkritumu 
apsaimniekošanu) un kopā abas veido ES emisiju augšējo robežu.

Samazināšanas mērķis

Šī Komisijas priekšlikuma pamatā ir vispārējais siltumnīcefekta gāzu samazināšanas mērķis 
— par 20% līdz 2020. gadam, kas tiks palielināts līdz 30%, kad tiks noslēgts starptautiskais 
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klimata nolīgums laikam pēc 2012. gada.

Taču Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) Ceturtajā novērtējuma ziņojumā 
secināts, ka, lai būtu 50% iespējamība ierobežot globālo sasilšanu līdz 2oC salīdzinājumā ar 
līmeni pirms industrializācijas, industrializētajām valstīm savas emisijas vajag samazināt par 
25–40% salīdzinājumā ar 1990. gadu. ANO Klimata konferencē Bali 2007. gada decembrī šo 
diapazonu skaidri atzina visas rūpnieciski attīstītās valstis, izņemot ASV. Mērķis samazināt 
emisijas par 20% skaidri atrodas zem nepieciešamā mērķa līmeņa. Turklāt Eiropas Parlaments 
aicinājis (piemēram, 2006. gada 26. oktobrī) ES iekšējās politikas pamatam izmantot līdz 30% 
mērķi.

Tāpēc referente ierosina, lai 30% samazināšanas mērķis, kas saskan ar Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes (IPCC) padomu, tiktu ņemts par šī lēmuma sākumpunktu, un 20% 
samazinājums tiktu paturēts kā alternatīvs risinājums gadījumam, ja starptautiskais nolīgums 
kavēsies. Šim nolūkam plānošanas un īstenošanas pasākumi ES dalībvalstīs no sākuma 
jāorientē uz 30% samazinājumu. Nebūtu grūti vēlāk padarīt šo mērķi ne tik stingru, ja klimata 
nolīgums laikam pēc 2012. gada nebūtu laikus. Bet, ja dalībvalstis sagatavojas un plāno 
pasākumus, pamatojoties uz vispārējo samazinājumu tikai par 20%, daudz grūtāk būs vēlāk 
pasākumus padarīt stingrākus.

Tīrās attīstības mehānisma izmantošana/Kopīga īstenošana

Komisijas priekšlikums pieļauj diezgan izšķērdīgus iekšzemes emisiju kompensācijas 
līmeņus, izmantojot samazinājumus ārpus ES, 3% no emisijām no nozarēm, kas neietilpst 
emisiju tirdzniecības sistēmā, 2005. gadā pat pie „nav starptautiska nolīguma” scenārija ar 
20% samazināšanas mērķi.

Kopējais samazinājums no 2005. līdz 2020. gadam līdz 20% scenārijā nozarēs, kas neietilpst 
emisiju tirdzniecības sistēmā, ir 1200 miljoni t. Komisijas priekšlikums nozīmētu līdz 
700 miljoniem t potenciālo kompensāciju ar KĪ/TAM, kas ir vairāk nekā 50% no 
samazinājumiem, kuri vajadzīgi šajās nozarēs.

Šī plašā KĪ/TAM kredītu izmantošana neatbilst samazināšanas kursam, kas dots Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) Ceturtajā novērtējuma ziņojumā industrializētajām 
valstīm, palikt pie 2 grādu mērķa. Vajadzīgs samazinājums par 25–40% salīdzinājumā ar 
1990. gadu. Tas tika apstiprināts seminārā (2008. gada 3. jūnijā) par TAM nozīmi klimata 
paketē, ko organizēja referente. Viens no galvenajiem secinājumiem bija, ka 
industrializētajām valstīm vajadzētu samazināt savas siltumnīcas gāzu emisijas par 25–40% 
salīdzinājumā ar 1990. gadu un vienlaikus attīstītajām valstīm vajadzētu ierobežot savas 
emisijas par 15–30% salīdzinājumā ar to biznesu pie parasta scenārija. Emisiju kompensēšana 
industrializētajās valstīs, izmantojot TAM kredītus, nozīmētu, ka jaunattīstības valstīm 
vajadzētu papildus panākt 15–30% pie emisijas samazinājumiem no TAM projektiem.

Plaša KĪ/TAM izmantošana turklāt neļauj ES gūt labumu no fosilās degvielas izmantošanas 
samazināšanas, kas radītu enerģijas drošības un gaisa kvalitātes uzlabošanos. Samazinājuma 
sasniegšana ES iekšienē nodrošina daudz spēcīgāku motivāciju jauninājumiem. Šo blakus 
ieguvumu vērtība pieaug, kad palielinās naftas cena. Komisijas analīzē 50 miljardi eiro, kas 
ietaupīti uz fosilo degvielu enerģijas rēķinā 2020. gadā, bija pamatoti uz 60 dolāriem par 
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barelu, lai gan mēs esam jau pārsnieguši 120 dolārus par barelu un prognozes liek domāt par 
cenu 200 dolāru par barelu tuvākajos gados.

Lai atbilstu IPCC padomam un nodrošinātu spēcīgu motivāciju jauninājumiem, referente 
ierosina samazināt kompensāciju līmeni no 3% līdz 1% attiecībā uz 2005. gada emisijām no 
nozarēm, kas nav ietvertas ETS.

Ir vairāki neseni pētījumi, kuri ir likuši domāt par ievērojamiem draudiem TAM/KĪ emisijas 
samazinājumu vienotībai un papildinātībai. Gadījumā ja kompensācijas nav papildināmas un 
„reālas”, to izmantošanai, lai panāktu atbilstību, nevis samazinātu pašmāju emisijas, būtu neto 
negatīva ietekme uz klimatu.

Līdz jaunam starptautiskam nolīgumam referente ierosina, ka šādi kredīti, kas izmantoti pēc 
2012. gada, jādiskontē par 50%. Pēc starptautiskā klimata nolīguma laikam pēc 2012. gada 
noslēgšanas ierosināta papildu ārējo emisiju samazināšanas apņemšanās, lai aizvietotu 
TAM/KĪ kompensācijas kā finansēšanas instrumentu mīkstināšanas centieniem jaunattīstības 
valstīs.

Turklāt referente uzskata, ka tas būtu nekonsekventi pieļaut kompensācijas tādās rūpniecības 
nozarēs, kurām ir tendence uz oglekļa noplūdi, ja atbilstoši ETS plānoti īpaši pasākumi, lai 
aizsargātu šīs nozares. Kredītu atzīšana no TAM investīcijām šajās nozarēs faktiski nozīmētu
finansiālu stimulu, kas veicinātu oglekļa noplūdi.

Šo iemeslu dēļ referente ierosina ierobežot ne tikai kvantitāti, bet arī TAM/KĪ kompensāciju 
veidus. Līdz starptautiskā klimata nolīguma laikam pēc 2012. gada noslēgšanai pēc 
2012. gada atļautie un pieejamie TAM kompensāciju veidi nebūs zināmi, jo tie būs vispārējo 
sarunu daļa. Referente ierosina, lai tiktu pieņemti tikai atjaunīgās enerģijas un patēriņa puses 
energoefektivitātes projekti.

Papildu ārējo emisiju samazināšanas pienākums

Referente ierosina atsevišķu ārējo emisiju samazināšanas pienākumu, kurš stātos spēkā tikai 
pēc starptautiskā klimata nolīguma laikam pēc 2012. gada noslēgšanas. Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes (IPCC) Ceturtajā novērtējuma ziņojumā rakstīts, ka, lai ierobežotu 
globālo sasilšanu līdz 2oC, arī jaunattīstības valstīs vajadzīga ievērojama novirzīšanās no 
uzņēmējdarbības tās parastajā gultnē. Referente uzskata, ka attīstītajām valstīm ir pienākums 
palīdzēt sasniegt vajadzīgo emisiju ierobežojumu jaunattīstības valstīs. Klimata aizsardzības 
investīciju finansēšanai jaunattīstības valstīs, ko veiktu attīstītās valstis, jānāk papildus 
obligātajiem iekšzemes samazinājumiem, un to nedrīkst izmantot, lai kompensētu pašām 
savas emisijas. Tāpēc jārada jauna apņemšanās par ES ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājuma finansēšanā jaunattīstības valstīs, ja panākts starptautiskais nolīgums.
Šī apņemšanās par ārējo emisiju samazināšanu jāsadala starp dalībvalstīm, pamatojoties uz 
IKP uz iedzīvotāju, un tai jābūt saistošai.

Ārējo emisiju samazinājuma lielums, sākot no 250 miljoniem t CO2 ekvivalenta gadā 
2013. gadā un pieaugot līdz 850 miljoniem t gadā 2020. gadā, tiek pamatots ar Vupertāles 
Institūta un Ecofys analīzi. Viņi lēš, ka papildus 30% iekšzemes emisiju samazinājumam 
I pielikuma valstīs apmēram 5,7 miljardu t samazinājums salīdzinājumā ar parasto darbību 
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vajadzīgs valstīs, kas nav I pielikumā. Ja pusi no šiem centieniem finansē I pielikuma valstis 
un ja tas tiek sadalīts atbilstoši 1990. gada emisijām, ES daļa ir ap 880 miljardiem t CO2
ekvivalenta.

Samazinājuma kurss pēc 2020. gada

Eiropadome 2007. gada martā brīdināja, ka 2050. gadā nepieciešams 60–80% liels 
samazinājums. Lai samazināšana varētu notikt, dalībvalstīm jābūt ilgtermiņa politikai vairākās 
nozarēs, piemēram, mājokļu, zemes izmantošanas un transporta, lai novērstu turpmākas 
investīcijas infrastruktūrā, kas nesader ar klimata aizsardzības mērķiem. Arī ETS 
priekšlikumam ir samazinājuma tendence pēc 2020. gada. Lai nodrošinātu, ka ES emisijas 
turpina samazināties pēc 2020. gada, jāpievieno samazinājuma kurss pēc šī gada, kas 
samazinās gada emisijas līdz 80% samazinājumam 2050. gadā salīdzinājumā ar 1990. gadu.

Īstenošana

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu dalībvalstīm savas emisijas ārpus ETS ik gadus 
jāsamazina lineārā veidā līdz 2020. gadam. Tās var aizņemties no nākamā gada daudzumu, 
kas vienāds ar 2% no to emisijas robežas, vai pārcelt tādu pašu daudzumu uz nākamo gadu.

Lai sasniegtu vispārējo ES mērķi, ir svarīgi, ka visas dalībvalstis ievēro savas juridiski 
saistošās emisijas robežas. Bet, lai nodrošinātu ievērošanu, ir tikai parastā pārkāpuma 
procedūra, kura šim nolūkam ir pārāk lēna un apgrūtinoša.

Tāpēc vajadzīgas straujākas sankcijas. Referente ierosina soda naudas, kas līdzīgas tām, kuras 
jau darbojas attiecībā uz iekārtām saskaņā ar ETS. Papildus un atbilstoši tam, kas prasīts 
attiecībā uz iekārtām saskaņā ar ETS, ierosināts, ka tāds pats tonnu daudzums jāatskaita no 
atskaitījumu daudzuma, ko šī dalībvalsts vairāksolīšanā pārdevusi ETS. Šī sistēma saglabātu 
neskartu kopējo ES robežlielumu.

Darbības joma

Visas nozares, kuras neaptver ETS, jāaptver kopdarbības lēmumam. Aviācijas nozare 
tuvākajā nākotnē būs ETS daļa. Starptautiskās jūras emisijas neaptver neviens no Komisijas 
priekšlikumiem, ir daudz faktu par to ievērojamo ieguldījumu, un Eiropas Parlaments atkārtoti 
aicinājis veikt pasākumus, lai risinātu jūras emisiju jautājumus. Referente ierosina, lai 
emisijas no starptautiskā jūras transporta aptvertu šis lēmums, ja vien tās netiek ietvertas ETS 
vai kādā citā Kopienas juridiskajā instrumentā.

PIELIKUMS

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:
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Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce

Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)



PE407.712v01-00 34/34 PR\726643LV.doc

LV

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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