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Grozījums Nr. 7
Martin Callanan

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lēmums 1/CMP.825 groza noteikumus, 
pēc kuriem nosaka tiesības piedalīties 
Kioto protokola elastīgajos mehānismos. 
Tajā arī noteikti ierobežojumi vienību 
pārnešanai no pirmā saistību perioda uz 
otro, tostarp prasība, lai katra puse 
izveidotu iepriekšējā perioda pārpalikuma 
rezervi (PPSR). Turklāt minētajā lēmumā 
paredzēts, ka par noteiktā daudzuma 
vienību (AAU) pirmreizējo starptautisko 
pārskaitīšanu un emisiju samazināšanas 
vienību (ERU) piešķiršanu izmantošanai 
kopīgās īstenošanas projektos iekasē 
nodevu 2 % ieturējuma apmērā, tiklīdz 
līgumslēdzēju pušu iepriekš turētās AAU 
vai piesaistes vienības (RMU) tiek 
konvertētas par ERU. Šobrīd norit sarunas 
par papildu noteikumiem Kioto protokola 
otrā saistību perioda īstenošanai.

(5) Lēmums 1/CMP.825 groza noteikumus, 
pēc kuriem nosaka tiesības piedalīties 
Kioto protokola elastīgajos mehānismos. 
Tajā arī noteikti ierobežojumi vienību 
pārnešanai no pirmā saistību perioda uz 
otro, tostarp prasība, lai katra puse 
izveidotu iepriekšējā perioda pārpalikuma 
rezervi (PPSR). Turklāt minētajā lēmumā 
paredzēts, ka par noteiktā daudzuma 
vienību (AAU) pirmreizējo starptautisko 
pārskaitīšanu un emisiju samazināšanas 
vienību (ERU) piešķiršanu izmantošanai 
kopīgās īstenošanas projektos iekasē 
nodevu 2 % ieturējuma apmērā, tiklīdz 
līgumslēdzēju pušu iepriekš turētās AAU 
vai piesaistes vienības (RMU) tiek 
konvertētas par ERU. Šobrīd norit sarunas 
par papildu noteikumiem Kioto protokola 
otrā saistību perioda īstenošanai saskaņā 
ar UNFCCC, kuri pēc to apstiprināšanas 
var būt jāīsteno ar deleģētiem tiesību 
aktiem.

__________________ __________________
25 Lēmums 1/CMP.8, pieņemts 
līgumslēdzēju pušu konferencē, kas 
vienlaikus bija Kioto protokola 
līgumslēdzēju pušu sanāksme, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Lēmums 1/CMP.8, pieņemts 
līgumslēdzēju pušu konferencē, kas 
vienlaikus bija Kioto protokola 
līgumslēdzēju pušu sanāksme, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, ka sarunas par visiem noteikumiem vēl nav noslēgušās, un tas var ietekmēt 
deleģēto tiesību aktu izmantošanu. UNFCCC puses joprojām pārrunā sīkus tehniskus 
noteikumus attiecībā uz otro saistību periodu. Nevaram cerēt, ka šīs sarunas noslēgsies pirms 
šā tiesību akta pieņemšanas, jo par noteikumiem nebūs iespējams vienoties pirms 2014. gada 
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Līgumslēdzēju pušu konferences Limā, un pēc tam Savienībai un dalībvalstīm nebūs 
pietiekami daudz laika, lai 2015. gada pirmajā ceturksnī izpildītu savas saistības attiecībā uz 
dažādiem protokola procesiem.

Grozījums Nr. 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Attiecīgie starptautiskie noteikumi, 
kas reglamentē emisiju uzskaiti un 
saistību izpildē panākto progresu, būtu 
jāpieņem nākamajā konferencē par 
klimata pārmaiņām, kas notiks 
2014. gada decembrī Limā. Komisijai 
būtu jāsadarbojas ar dalībvalstīm un 
trešām valstīm, lai nodrošinātu, ka Limas 
klimata konferencē tiek oficiāli pieņemti 
Kioto protokola uzskaites noteikumi. Šo 
noteikumu rezultāts būtu jāatspoguļo šajā 
regulā paredzētā Savienības reģistra un 
deleģēto aktu īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Lai grozītu/aizstātu referenta 5. grozījumu (5.b apsvērumu).

Grozījums Nr. 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Klimata politikas, kā arī ekonomisko 
apstākļu dēļ būtiski samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas Savienībā, 
Savienības un dalībvalstu kontos attiecībā 
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uz Kioto protokola otro saistību periodu 
radīsies ievērojams AAU, CER (sertificētu 
emisijas samazināšanas vienību) un ERU 
pārpalikums. Saskaņā ar 
Lēmumu 1/CMP.8 līgumslēdzējām pusēm 
līdz 2014. gadam ir jāpārskata savas 
emisiju samazināšanas saistības otrajam 
saistību periodam, tāpēc Savienībai un 
dalībvalstīm būtu jāatceļ vairākas 
vienības, lai nodrošinātu atbilstību 
prognozētajām faktiskajām emisijām un 
vismaz rentablam iekšzemes emisiju 
samazināšanas plānam, virzoties uz 
Savienības klimata mērķi 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izveidotu saskaņotus noteikumus, 
ar ko nodrošinātu Kioto protokola tehnisko 
īstenošanu Savienībā pēc 2012. gada, 
darītu iespējamu Savienības, tās dalībvalstu 
un Islandes saistību kopīgas izpildes 
efektīvu norisi un nodrošinātu tās 
saskaņošanu ar ES ETS un Lēmuma par 
kopīgiem centieniem darbību, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina to saskaņotība ar starptautiski 
atzītām uzskaites prasībām, Lēmumā [...] 
paredzētajiem kopīgās izpildes 
noteikumiem un attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem,

(6) Lai izveidotu saskaņotus noteikumus, 
ar ko nodrošinātu Kioto protokola tehnisko 
īstenošanu Savienībā pēc 2012. gada, 
darītu iespējamu Savienības, tās dalībvalstu
un Islandes saistību kopīgas izpildes 
efektīvu un racionālu norisi un 
nodrošinātu tās saskaņošanu ar ES ETS un 
Lēmuma par kopīgiem centieniem darbību, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina to saskaņotība ar starptautiski 
atzītām uzskaites prasībām, Lēmumā [...] 
paredzētajiem kopīgās izpildes 
noteikumiem un attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem,

Or. en



PE529.767v01-00 6/7 AM\1019649LV.doc

LV

Grozījums Nr. 11
Martin Callanan

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izveidotu saskaņotus noteikumus, 
ar ko nodrošinātu Kioto protokola tehnisko 
īstenošanu Savienībā pēc 2012. gada, 
darītu iespējamu Savienības, tās dalībvalstu 
un Islandes saistību kopīgas izpildes 
efektīvu norisi un nodrošinātu tās 
saskaņošanu ar ES ETS un Lēmuma par 
kopīgiem centieniem darbību, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina to saskaņotība ar starptautiski 
atzītām uzskaites prasībām, Lēmumā [...] 
paredzētajiem kopīgās izpildes 
noteikumiem un attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem,

(6) Lai nodrošinātu Kioto protokola otrā 
saistību perioda tehnisko īstenošanu 
Savienībā pēc 2012. gada, darītu iespējamu 
Savienības, tās dalībvalstu un Islandes 
saistību kopīgas izpildes efektīvu norisi un 
nodrošinātu tās atbilstību ES ETS un 
Lēmuma par kopīgiem centieniem 
darbībai, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu. Komisijai būtu jānodrošina, 
ka sagatavošanas darba laikā tā pienācīgi 
apspriežas ar dalībvalstīm, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina to 
saskaņotība ar starptautiski atzītām 
uzskaites prasībām, Lēmumā [...] 
paredzētajiem kopīgās izpildes 
noteikumiem un attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem,

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu tiek uzsvērts, ka Komisijai, strādājot pie jauno tiesību aktu 
īstenošanas, ir jāapspriežas ar attiecīgajiem ekspertiem, un tajā ietverts precizēts teksts 
attiecībā uz vienotu izpratni.

Grozījums Nr. 12
Elena Băsescu
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 525/2013
10. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija tiek arī pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 25. pantu, lai, 
izmantojot Savienības un dalībvalstu 
reģistrus, nodrošinātu Kioto protokola 
tehnisko īstenošanu, darītu iespējamu 
Savienības, tās dalībvalstu un Islandes 
saistību kopīgas izpildes efektīvu norisi un 
nodrošinātu tās saskaņošanu ar Direktīvas 
2003/87/EK un Lēmuma 406/2009/EK 
darbību, tostarp tādos aspektos kā:

5. Komisija tiek arī pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 25. pantu, lai, 
izmantojot Savienības un dalībvalstu 
reģistrus, nodrošinātu Kioto protokola 
tehnisko īstenošanu, darītu iespējamu 
Savienības, tās dalībvalstu un Islandes 
saistību kopīgas izpildes efektīvu un 
racionālu norisi un nodrošinātu tās 
saskaņošanu ar Direktīvas 2003/87/EK un 
Lēmuma 406/2009/EK darbību, tostarp 
tādos aspektos kā:

Or. en


