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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai 
valstu un Eiropas Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0789),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0433/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas .. atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas .. atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Attīstības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus 
(A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar UNFCCC Līgumslēdzēju pušu 
konferences lēmumu 1/CP.15 ("Lēmums 
1/CP.15" jeb "Kopenhāgenas vienošanās") 
un UNFCCC Līgumslēdzēju pušu 

(4) Ar UNFCCC Līgumslēdzēju pušu 
konferences lēmumu 1/CP.15 (”Lēmums 
1/CP.15” jeb ”Kopenhāgenas vienošanās”) 
un UNFCCC Līgumslēdzēju pušu 

                                               
1 OV ..
2 OV ..
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konferences lēmumu 1/CP.16 ("Lēmums 
1/CP.16" jeb "Kankunas nolīgumi") 
ievērojami veicināja progresu, līdzsvarotā 
veidā risinot klimata pārmaiņu izraisītās 
problēmas. Ar šiem lēmumiem ieviesa 
jaunas monitoringa un ziņošanas prasības, 
kuras attiecas uz vērienīgo emisiju 
samazinājumu īstenošanu, ko Savienība un 
tās dalībvalstis ir apņēmušās panākt, un 
sniedza atbalstu jaunattīstības valstīm. 
Šajos lēmumos arī atzīts, ka pielāgošanās ir 
tikpat svarīga kā klimata pārmaiņu 
mazināšana. Lēmumā 1/CP.16 arī noteikts, 
ka attīstītās valstis izstrādā zema oglekļa 
emisiju līmeņa attīstības stratēģijas vai 
plānus. Šādas stratēģijas vai plāni veicinās 
zema oglekļa emisiju līmeņa sabiedrības 
veidošanos un palīdzēs nodrošināt 
pastāvīgu intensīvu izaugsmi un ilgtspējīgu 
attīstību. Šai regulai, izmantojot deleģētos 
aktus, jāatvieglo šo un turpmāko 
monitoringa un ziņošanas prasību 
īstenošana, kuras izrietēs no turpmākiem 
lēmumiem vai starptautiska nolīguma 
pieņemšanas UNFCCC ietvaros. 

konferences lēmumu 1/CP.16 (”Lēmums 
1/CP.16” jeb ”Kankunas nolīgumi”) 
ievērojami veicināja progresu, līdzsvarotā 
veidā risinot klimata pārmaiņu izraisītās 
problēmas. Ar šiem lēmumiem ieviesa 
jaunas monitoringa un ziņošanas prasības, 
kuras attiecas uz vērienīgo emisiju 
samazinājumu īstenošanu, ko Savienība un 
tās dalībvalstis ir apņēmušās panākt, un 
sniedza atbalstu jaunattīstības valstīm.
Šajos lēmumos arī atzīts, ka pielāgošanās ir 
tikpat svarīga kā klimata pārmaiņu 
mazināšana. Lēmumā 1/CP.16 arī noteikts, 
ka attīstītās valstis izstrādā zema oglekļa 
emisiju līmeņa attīstības stratēģijas vai 
plānus. Šādas stratēģijas vai plāni veicinās 
zema oglekļa emisiju līmeņa sabiedrības 
veidošanos un palīdzēs nodrošināt 
pastāvīgu intensīvu izaugsmi un ilgtspējīgu 
attīstību, un tiem vajadzētu būt 
saskaņotiem ar izmaksu ziņā lietderīgiem 
pasākumiem ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanai klimata jomā.  Šai regulai, 
izmantojot deleģētos aktus, jāatvieglo šo 
un turpmāko monitoringa un ziņošanas 
prasību īstenošana, kuras izrietēs no 
turpmākiem lēmumiem vai starptautiska 
nolīguma pieņemšanas UNFCCC ietvaros. 

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Klimata un enerģētikas tiesību aktu 
pakete, kas pieņemta 2009. gadā, jo īpaši 
2009. gada 23. aprīļa Lēmums 
Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā 

(5) Klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopums, kas pieņemts 2009. gadā, jo īpaši 
2009. gada 23. aprīļa Lēmums 
Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā 
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līdz 2020. gadam, un 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 
2003/87/EK groza, lai uzlabotu un 
paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmu, iezīmē vēl vienu stingru 
Savienības un dalībvalstu apņemšanos 
būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Ņemot vērā jaunās prasības 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem, ir 
jāatjaunina arī Savienības emisiju 
monitoringa un ziņošanas sistēma.

līdz 2020. gadam, un 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 
2003/87/EK groza, lai uzlabotu un 
paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmu, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 
2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu1

iezīmē vēl vienu stingru Savienības un 
dalībvalstu apņemšanos būtiski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. ES klimata 
stratēģiju, kuras mērķis ir līdz 
2020. gadam sasniegt 20 % enerģijas 
ietaupījumu, Savienības tiesību aktos 
īsteno ar direktīvu par energoefektivitāti, 
atceļot Direktīvu 2004/8/EK un Direktīvu 
2006/32/EK. Ņemot vērā jaunās prasības 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem, ir 
jāatjaunina arī Savienības emisiju 
monitoringa un ziņošanas sistēma.
________
1 OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Prasības dalībvalstīm attiecībā uz 
monitoringu un ziņošanu par emisijām no 
jūras transporta būtu jāpieņem tādā veidā, 
kas ir papildinošs un atbilst visām 
prasībām, par ko vienojās UNFCCC vai, 
ciktāl iespējams, atbilst prasībām, ko 
piemēro kuģiem, kā noteikts Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas (SJO) kontekstā 
vai ar Savienības pasākumu, kas vērsts uz 
SEG emisijām no jūras transporta. Šāds 
monitorings un ziņošana ļautu uzlabot 
izpratni par šīm emisijām un atbalstītu 
efektīvu politikas īstenošanu.

(13) Lai uzlabotu datu iesniegšanu par 
piesārņojumu, ko izraisa kuģi, un 
novērstu nepilnības, kas rodas 
informācijas nepārredzamības dēļ, 
prasības kuģu īpašniekiem un operatoriem 
attiecībā uz monitoringu un ziņošanu par 
informāciju, kas saistīta ar klimata 
jautājumiem jūras transporta jomā, būtu 
jāpieņem tādā veidā, kas ir papildinošs un 
atbilst visām prasībām, par ko vienojās 
UNFCCC vai, ciktāl iespējams, atbilst 
prasībām, ko piemēro kuģiem, kā noteikts 
Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 
(SJO) kontekstā vai ar Savienības 
pasākumu, kas vērsts uz SEG emisijām no 



PE483.710v01-00 8/30 PR\893782LV.doc

LV

jūras transporta. Kuģu īpašniekiem būtu 
jāatspoguļo darbības rezultāti atbilstīgi 
SJO izstrādātajiem projektētās 
energoefektivitātes rādītājiem, kā arī SJO 
energoefektivitātes nodrošināšanas 
rādītājiem, un informācijai par efektivitāti 
vajadzētu būt pieejamai kuģu fraktētājiem 
un izmantotājiem. Šāds monitorings un 
ziņošana ļautu uzlabot izpratni par šīm 
emisijām un atbalstītu efektīvu politikas 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ir svarīgi ziņot arī par privātiem 
resursiem finansējumam klimata jomā 
jaunattīstības valstīs, jo šis process 
atšķiras no projektu finansēšanas ar 
elastīgiem mehānismiem, kad 
industrializētās valstis izmanto kredītus, 
lai izpildītu saistības siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanā. 

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Savienības ieguldījums 
starptautiskajā finansējumā jaunattīstības 
valstīm klimata jomā būtu aizvien vairāk 
jāsniedz, izmantojot Savienības budžeta 
līdzekļus. Ienākumi, ko gūst no 
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pasākumiem, kuros iekļauj starptautiskās 
transporta emisijas saistībā ar Savienības 
mērķiem klimata jomā, būtu jāievāc 
centralizēti un jāpiešķir starptautiskam 
finansējumam klimata jomā, izmantojot 
Globālo klimata un bioloģiskās 
daudzveidības fondu, kā ierosinājusi 
Komisija. 

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Direktīvas 2003/87/EK turpmākās 
pārskatīšanas laikā Komisijai būtu 
jānovērtē, kā īstenoti noteikumi par izsoļu 
ienākumu izmantošanu un ziņošanu par 
tiem, un jāapsver iespēja daļu no šiem 
ienākumiem piešķirt globālajam klimata 
un bioloģiskās daudzveidības 
mehānismam un darbībai klimata jomā 
visā Savienības teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Pašreizējās UNFCCC 
pamatnostādnēs par ziņošanu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzēm ir ieteikts ziņot par 
metāna emisijām 100 gadu periodam. 
Ņemot vērā tā augsto globālās sasilšanas
potenciālu un relatīvi īso noturību 
atmosfērā, Komisijai būtu jāizanalizē, 
kāda ietekme uz politikas 
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pamatnostādnēm un pasākumiem saistībā 
ar Savienības vidēja termiņa un 
ilgtermiņa mērķiem klimata jomā ir 
metāna emisiju 20 gadu perioda 
pieņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Aviācija ietekmē pasaules klimatu, 
emitējot oglekļa dioksīdu (CO2), kā arī ar 
citām emisijām un mehānismiem, tostarp 
ar slāpekļa oksīdu emisijām un izraisot 
spalvu mākoņu palielināšanos. Ņemot vērā, 
ka zinātniskā izpratne par šādu ietekmi 
strauji attīstās, saistībā ar šo regulu regulāri 
būtu jāveic novērtējums par aviācijas 
ietekmi, kas nav CO2, uz globālo klimatu. 

(22) Aviācija ietekmē pasaules klimatu, 
emitējot oglekļa dioksīdu (CO2), kā arī ar 
citām emisijām un mehānismiem, tostarp 
ar slāpekļa oksīdu emisijām un izraisot 
spalvu mākoņu palielināšanos. Ņemot vērā, 
ka zinātniskā izpratne par šādu ietekmi 
strauji attīstās, saistībā ar šo regulu un 
ieteikumiem, kas izstrādāti kā reāli 
īstenojamas politikas iespējas ietekmes 
mazināšanai, regulāri b ūtu jāveic 
novērtējums par aviācijas ietekmi, kas nav 
CO2, uz globālo klimatu. 

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
25. apsvērums un 25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas 20. panta 5. punkta īstenošanai, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāuztic 
Komisijai. Lai noteiktu harmonizētas 
ziņošanas prasības siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un citas informācijas, kura attiecas 
uz klimata pārmaiņu politiku, pārraudzībai, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(25) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas 20. panta 5. punkta īstenošanai, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāuztic 
Komisijai. Minētās pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
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290. pantu vajadzētu deleģēt Komisijai 
attiecībā uz šīs regulas I pielikuma 
pārskatīšanu, dalībvalstu ziņošanu par 
LULUCF un jūras transportu, dalībvalstu 
vietējām sistēmām, ekspertu vadītas 
ikgadējas dalībvalstu uzskaites 
pārskatīšanu, detalizētām prasībām 
attiecībā uz dalībvalstu ziņojumu saturu, 
struktūru, formātu un iesniegšanas procesu, 
kā arī dažu šajā regulā paredzētu 
pienākumu atcelšanu un grozījumiem. Ir 
ļoti svarīgi, lai Komisija sagatavošanas 
darbu laikā rīkotu apspriešanos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, laicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 

attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu1.

(25a) Lai noteiktu harmonizētas ziņošanas 
prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
citas informācijas, kura attiecas uz klimata 
pārmaiņu politiku, pārraudzībai, pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
vajadzētu deleģēt Komisijai attiecībā uz šīs 
regulas I pielikuma pārskatīšanu, 
dalībvalstu ziņošanu par LULUCF un jūras 
transportu, dalībvalstu vietējām sistēmām, 
ekspertu vadītas ikgadējas dalībvalstu 
uzskaites pārskatīšanu, detalizētām 
prasībām attiecībā uz dalībvalstu ziņojumu 
saturu, struktūru, formātu un iesniegšanas 
procesu, kā arī dažu šajā regulā paredzētu 
pienākumu atcelšanu un grozījumiem. Ir 
ļoti svarīgi, lai Komisija sagatavošanas 
darbu laikā rīkotu apspriešanos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, laicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
____
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 

Or. en



PE483.710v01-00 12/30 PR\893782LV.doc

LV

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants − e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ziņo par CO2 emisijām no jūras 
transporta; 

(e) ziņo par CO2 emisijām, melnā oglekļa 
emisijām un NOx emisijām no jūras 
transporta; 

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants − a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības un tās dalībvalstu zema 
oglekļa emisiju līmeņa attīstības 
stratēģijām un to atjauninājumiem saskaņā 
ar Lēmumu 1/CP.16;

(a) Savienības un tās dalībvalstu 
kvantitatīviem emisiju samazināšanas 
mērķiem visās ekonomikas nozarēs, zema 
oglekļa emisiju līmeņa attīstības 
stratēģijām un to atjauninājumiem saskaņā 
ar Lēmumu 1/CP.16;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants − d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) siltumnīcefekta gāzu emisijām no jūras 
kuģiem, kuri piestāj dalībvalstu ostās;

(d) informāciju, kas attiecas uz klimata 
jautājumiem un saistīta ar  jūras kuģiem, 
kuri piestāj dalībvalstu ostās;

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija Savienības 
vārdā katra izstrādā un īsteno zema oglekļa 
dioksīda emisiju līmeņa attīstības 
stratēģiju, lai veicinātu:

1. Dalībvalstis un Komisija Savienības 
vārdā katra izstrādā un īsteno zema oglekļa 
dioksīda emisiju līmeņa attīstības 
stratēģiju, lai nodrošinātu:

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants − 1. punkts − b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistību izpildi dalībvalstīs 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 406/2009/EK un 
panāktu ilgtermiņa emisiju samazinājumus 
un to piesaistes palielinājumus visās 
nozarēs saskaņā ar Savienības mērķi 
samazināt emisijas par 80 līdz 95 % līdz 
2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu, 
ņemot vērā nepieciešamo samazināšanu 
attīstīto valstu grupā saskaņā ar IPCC.

(b) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistību izpildi dalībvalstīs 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 406/2009/EK un 
panāktu ilgtermiņa emisiju samazinājumus 
un to piesaistes palielinājumus visās 
nozarēs saskaņā ar Savienības mērķi 
samazināt emisijas par 80 līdz 95 % līdz 
2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu, līdz 
2020. gadam Savienībā sasniedzot 
samazinājumu ne mazāk kā par 25 %, līdz 
2030. gadam — par 40 % un līdz 
2040. gadam — par 60 % salīdzinājumā 
ar 1990. gadu, ņemot vērā nepieciešamo 
samazināšanu attīstīto valstu grupā saskaņā 
ar IPCC.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants − 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis un Komisija Savienības 
vārdā attiecīgā gadījumā pārskata un 
atjaunina ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju saistītas  attīstības stratēģijas, taču 
ne retāk kā reizi piecos gados.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants − 5. punkts − a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pievienotu vai dzēstu vielas no 
siltumnīcefekta gāzu saraksta šīs regulas 
I pielikumā;

(a) pievienotu vai dzēstu vielas no 
siltumnīcefekta gāzu saraksta šīs regulas 
I pielikumā, pamatojoties uz to 
nozīmīgumu, atbilstīgi piesardzības 
principam un starptautiski apstiprinātām 
pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants − 5. punkts − b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteiktu monitoringa un ziņošanas 
prasības attiecībā uz LULUCF saskaņā ar 
jebkuru jaunu starptautisku nolīgumu vai 
tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar 
Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantu.

(b) noteiktu monitoringa un ziņošanas 
prasības attiecībā uz LULUCF saskaņā ar 
jebkuru jaunu starptautisku nolīgumu vai 
tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar 
Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantu, lai 
emisiju samazināšanā Savienībā 
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nodrošinātu nozares ieguldījuma 
ekoloģisko integritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Ziņošana par atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu un par energoefektivitāti
1. Dalībvalstis līdz katra gada 
15. janvārim (X gads) Komisijai par X–
2 gadu sniedz šādas ziņas: 
(a) bruto enerģijas galapatēriņu; 
(b) no atjaunojamajiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas īpatsvaru; kā arī
(c) enerģijas daudzumu, kas iegūts no 
biomasas, atsevišķi norādot cieto biomasu 
un šķidro biodegvielu, kā arī bioenerģiju 
no atkritumiem un atliekvielām.
2. Komisija līdz .. *pieņem deleģētu aktu
saskaņā ar šīs regulas 29. pantu, lai 
precizētu prasības attiecībā enerģijas 
ietaupījumiem un energoefektivitāti. 
Pieņemtajām monitoringa un ziņošanas 
prasībām ir jāatbilst prasībām, kuras 
noteiktas Savienības tiesību aktos 
energoefektivitātes jomā. 
3. Dalībvalstis 1. punktā minētos 
ziņojumus dara pieejamus sabiedrībai.
_______
* Seši mēneši pēc Energoefektivitātes 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
10. pants − virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par CO2 emisijām no jūras 
transporta

Ziņošana par informāciju, kas attiecas uz 
klimata jautājumiem un saistīta ar jūras 
transportu

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
10. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētu 
aktu saskaņā ar šīs regulas 29. pantu, lai 
precizētu prasības attiecībā uz monitoringu 
un ziņošanu par jūras transporta radītām 
CO2 emisijām, kuras attiecas uz jūras 
kuģiem, kas piestāj dalībvalstu ostās. 
Pieņemtajām monitoringa un ziņošanas 
prasībām ir jāatbilst prasībām, par kurām 
vienojusies UNFCCC, un, ciktāl iespējams, 
jāatbilst prasībām, ko piemēro kuģiem SJO 
kontekstā vai ar Savienības tiesību aktiem, 
kas attiecas uz SEG emisijām no jūras 
transporta. Ciktāl iespējams, monitoringa 
un ziņošanas prasībām jāsamazina 
dalībvalstu darba apjoms, tostarp 
izmantojot centralizētu datu vākšanu un 
uzturēšanu. 

1. Komisija līdz [2013. gada 30. janvāris] 
pieņem deleģētu aktu saskaņā ar šīs regulas 
29. pantu, lai precizētu prasības attiecībā 
uz monitoringu un ziņošanu par 
informāciju, kas saistīta ar klimata 
jautājumiem jūras transporta jomā un 
attiecas uz jūras kuģiem, kas piestāj 
dalībvalstu ostās. Ar klimatu saistītajā 
informācijā, uz kuru attiecas monitoringa 
un ziņošanas prasības, iekļauj:

– CO2, melnā oglekļa un NOx emisiju 
datus; 
– vidējo ātrumu kuģošanas laikā starp 
ostām; kā arī
– no 2015. gada darbības rezultātus 
salīdzinājumā ar SJO projektētajiem 
energoefektivitātes rādītājiem (EEDI) un 
SJO energoefektivitātes darbības 
rādītājiem (EEOI) un norāda, kāda 
ietekme ir kuģu energoefektivitātes
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pārvaldības plāna (SEEMP) 
piemērošanai. 
Pieņemtajām monitoringa un ziņošanas 
prasībām ir jāatbilst metodoloģijām, par 
kurām vienojusies UNFCCC, un, ciktāl 
iespējams, jāatbilst metodoloģijām, ko 
piemēro kuģiem SJO kontekstā vai 
prasībām Savienības tiesību aktos, kas 
attiecas uz SEG emisijām no jūras 
transporta. Ciktāl iespējams, monitoringa 
un ziņošanas prasībām jāsamazina 
dalībvalstu darba apjoms, tostarp 
izmantojot centralizētu datu vākšanu,
uzturēšanu un publiskošanu. 
Prasības attiecas uz kuģiem, kuri rada 
ievērojamu emisiju daudzumu un kuru 
vidū ir vismaz tādas kategorijas kā 
tankkuģi, balkeri, ģenerālkravas kuģi un 
konteinerkuģi, prāmji, jūras 
izpriecceļojumu kuģi, transportlīdzekļu 
pārvadātājkuģi un kuģi, kas pārvadā 
fosilā kurināmā beztaras kravu, un uz 
kurām attiecas noteikumi par atbilstīgu de 
minimis lielumu un satiksmes apjoma 
sliekšņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
10. pants − 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir pieņemts akts saskaņā ar 
1. punktu, dalībvalstis nosaka un paziņo 
Komisijai līdz katra gada 15. janvārim (X 
gads) par X–2 gadu CO2 emisijas no jūras 
transporta saskaņā ar šo aktu.

2. Pēc tam, kad saskaņā ar 1. punktu ir 
pieņemts deleģēts akts, dalībvalstis nosaka 
un savāc informāciju, kas attiecas uz 
klimata jautājumiem jūras transporta 
jomā, un iesniedz to Komisijai un Eiropas 
Jūras drošības aģentūrai (EMSA) līdz
katra gada 15. janvārim (X gads) par X–2 
gadu, kā arī dara šo informāciju pieejamu 
sabiedrībai. Šo informāciju publisko tādā 
veidā, lai tā ir noderīga šādu kuģu 
fraktētājiem vai izmantotājiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
10. pants − 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a ) EMSA sniedz analīzi cita starpā par 
jūras transporta vispārējo ietekmi uz 
globālo klimatu, pamatojoties uz 
informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 
2. punktu, tostarp informāciju par 
emisijām, kuras nav CO2, piemēram, 
melnā oglekļa emisijas, un par aerosolu 
iedarbību, kā arī izstrādā prognozes, 
kurās attiecīgā gadījumā iekļauj datus, 
kas iegūti modelēšanā, un satiksmes 
datus. EMSA regulāri pārskata 
modelēšanā iegūtos datus, salīdzinot tos 
ar jaunākajām zinātniskajām atziņām.
EMSA arī dara publiski pieejamu 
informāciju par kuģa darbības 
rezultātiem atbilstīgi SJO globālajam 
nolīgumam par enerģijas taupīšanas 
pasākumiem (EEDI un EEOI rādītāji un
kuģu energoefektivitātes pārvaldības 
plāns (SEEMP)). 

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
14. pants − 1. punkts − c apakšpunkts − ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) informāciju par valsts rīcībpolitikām un 
pasākumiem, kā arī par to Savienības 
rīcībpolitiku un pasākumu īstenošanu, kuri 
ierobežo vai samazina siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem vai veicina to piesaisti, 
iedalot to pēc nozarēm attiecībā uz katru 

(c) informāciju par valsts rīcībpolitikām un 
pasākumiem, kā arī par to Savienības 
rīcībpolitiku un pasākumu īstenošanu, kuri 
ierobežo vai samazina siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem, veicina to piesaisti, 
palielina no atjaunojamiem 



PR\893782LV.doc 19/30 PE483.710v01-00

LV

siltumnīcefekta gāzi, kas minēta šīs regulas 
I pielikumā. Šajā informācijā ietver 
savstarpējas norādes uz attiecīgajām valstu 
vai Savienības rīcībpolitikām, jo īpaši 
attiecībā uz gaisa kvalitāti, un norāda: 

energoresursiem saražotas enerģijas 
īpatsvaru vai samazina galīgo enerģijas 
bruto patēriņu,  iedalot to pēc nozarēm 
attiecībā uz katru siltumnīcefekta gāzi, kas 
minēta šīs regulas I pielikumā. Šajā 
informācijā ietver savstarpējas norādes uz 
attiecīgajām valstu vai Savienības 
rīcībpolitikām, jo īpaši attiecībā uz gaisa 
kvalitāti, un norāda: 

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
14. pants − 1. punkts− c apakšpunkts − vi daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vi) rīcībpolitiku un pasākumu prognozēto 
izmaksu aprēķini, kā arī, attiecīgā 
gadījumā, izdevumu aprēķini par 
īstenotajām rīcībpolitikām un pasākumiem;

(vi) rīcībpolitiku un pasākumu prognozēto 
izmaksu un ieguvumu aprēķini, kā arī, 
attiecīgā gadījumā, izdevumu un 
ieguvumu aprēķini par īstenotajām 
rīcībpolitikām un pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
14. pants − 1. punkts − f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informāciju par to, kādā apmērā 
dalībvalsts rīcība ir būtisks elements no 
valsts līmenī veiktiem centieniem, kā arī 
to, kādā apmērā kopīgas īstenošanas 
mehānisma un tīra attīstības mehānisma 
prognozētā izmantošana, un starptautiskā 
emisijas kvotu tirdzniecība papildina valsts 
pasākumus saskaņā ar Kioto protokola un 
saskaņā ar to pieņemto lēmumu 
attiecīgajiem noteikumiem. 

(f) informāciju par to, kādā apmērā 
dalībvalsts rīcība ir būtisks elements no 
valsts līmenī veiktiem centieniem, kā arī 
to, kādā apmērā kopīgas īstenošanas 
mehānisma un tīra attīstības mehānisma 
prognozētā izmantošana, un starptautiskā 
emisijas kvotu tirdzniecība papildina 
emisiju samazinājumus zemāk par 
vēsturiskajiem atsauces līmeņiem 
attiecībā uz emisijām valstī saskaņā ar 
Kioto protokola un saskaņā ar to pieņemto 
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lēmumu attiecīgajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
14. pants − 1. punkts − fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) informāciju par to, kādā mērā 
dalībvalsts darbība atbilst izmaksu ziņā 
efektīvai virzībai, lai sasniegtu Savienības 
ilgtermiņa mērķi klimata jomā. 

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
17. pants − 1. punkts − ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, pamatojoties uz labākajiem 
pieejamajiem datiem, līdz katra gada 
15. martam (X gads ) ziņo Komisijai:

Dalībvalstis, pamatojoties uz labākajiem 
pieejamajiem datiem un izmantojot kopīgu 
paraugu, līdz katra gada 15. martam (X 
gads ) ziņo Komisijai:

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
17. pants − 1. punkts − a apakšpunkts − i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) vai finanšu resursi, kurus dalībvalsts ir 
piešķīrusi jaunattīstības valstīm, ir jauni un 
papildus UNFCCC kontekstā un kā tie tika 
aprēķināti;

(i) vai finanšu resursi, kurus dalībvalsts ir 
piešķīrusi jaunattīstības valstīm, ir jauni un 
papildinoši saskaņā ar UNFCCC un kā tie 
tika aprēķināti;
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Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
17. pants − 1. punkts− a apakšpunkts − ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) informāciju par finanšu resursiem, 
kurus dalībvalsts ir piešķīrusi saistībā ar 
UNFCCC īstenošanu pēc kanāla veida, 
piemēram, divpusējs, reģionāls vai citi 
daudzpusēji kanāli;

(ii) informāciju par finanšu resursiem, 
kurus dalībvalsts ir piešķīrusi saskaņā ar 
UNFCCC pēc kanāla veida, piemēram, 
divpusējs, reģionāls vai citi daudzpusēji 
kanāli vai fondi, precizējot aizdevumu un 
dotāciju īpatsvaru, tostarp ienākošās 
plūsmas no agrākajiem ar klimatu 
saistītajiem aizdevumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
17. pants − 1. punkts− a apakšpunkts − iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) kvantitatīvu informāciju par finanšu 
plūsmām, pamatojoties uz tā sauktajiem 
Rio politikas rādītājiem ar klimata 
pārmaiņu mazināšanu saistītajam atbalstam 
un ar pielāgošanos klimata pārmaiņām 
saistītajam atbalstam (Rio politikas 
rādītāji), ko ieviesa ESAO Attīstības 
palīdzības grupa, un metodisko 
informāciju, kas attiecas uz klimata 
pārmaiņu Rio politikas rādītāju metodikas 
īstenošanu;

(iii) kvantitatīvu informāciju par finanšu 
plūsmām, pamatojoties uz tā sauktajiem 
Rio politikas rādītājiem ar klimata 
pārmaiņu mazināšanu saistītajam atbalstam 
un ar pielāgošanos klimata pārmaiņām 
saistītajam atbalstam (Rio politikas 
rādītāji), ko ieviesa ESAO Attīstības 
palīdzības grupa, un metodisko 
informāciju, kas attiecas uz klimata 
pārmaiņu Rio politikas rādītāju metodikas 
īstenošanu, nošķirot finansējumu emisiju 
samazināšanai no finansējuma darbībām, 
kas saistītas ar tādu emisiju 
samazināšanu, kuru iemesls ir 
atmežošana un mežu degradācija 
jaunattīstības valstīs (REDD+);

Or. en
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
17. pants − 1. punkts− a apakšpunkts − iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) detalizētu informāciju par palīdzību, 
ko attiecīgā gadījumā sniedzis gan 
publiskais, gan privātais sektors, 
jaunattīstības valstīm, kuras ir īpaši 
neaizsargātas pret klimata pārmaiņu sekām, 
lai pielāgotos šo klimata pārmaiņu sekām;

(iv) detalizētu informāciju par palīdzību, 
ko attiecīgā gadījumā sniedzis gan 
publiskais, gan privātais sektors 
jaunattīstības valstīm, kuras ir īpaši 
neaizsargātas pret klimata pārmaiņu sekām, 
lai pielāgotos šo klimata pārmaiņu sekām, 
un norādot saņēmējvalsti, nozari un 
darbības veidu, kā arī apjomu un nošķirot 
aizdevumu un dotāciju īpatsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
17. pants − 1. punkts− a apakšpunkts − v daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) detalizētu informāciju par palīdzību, ko 
attiecīgā gadījumā sniedzis gan publiskais, 
gan privātais sektors, jaunattīstības valstīm, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;

(v) detalizētu informāciju par palīdzību, ko 
attiecīgā gadījumā sniedzis gan publiskais, 
gan privātais sektors jaunattīstības valstīm, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, un norādot saņēmējvalsti, nozari 
un darbības veidu, kā arī apjomu un 
nošķirot aizdevumu un dotāciju īpatsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
17. pants − 1. punkts− b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informāciju par dalībvalsts (b) informāciju par dalībvalsts 
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pasākumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm UNFCCC 
ietvaros, un X–1 gadā nodotajām 
tehnoloģijām, par plānotajiem 
pasākumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm UNFCCC 
ietvaros, un tehnoloģijām, kuras nodos 
X gadā un turpmākajos gados. Tajā 
jāiekļauj informāciju par to, vai nodotās 
tehnoloģijas tika izmantotas, lai mazinātu 
klimata pārmaiņas vai lai pielāgotos tām, 
norādot saņēmējvalsti, piešķirto atbalsta 
summu un nodotās tehnoloģijas veidu.

pasākumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm saskaņā ar 
UNFCCC, un X–1 gadā nodotajām 
tehnoloģijām, par plānotajiem 
pasākumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm un 
tehnoloģijām, kuras nodos X gadā un 
turpmākajos gados. Tajā jāiekļauj 
informāciju par to, vai nodotās tehnoloģijas 
tika izmantotas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas vai lai pielāgotos tām, norādot 
saņēmējvalsti, piešķirto atbalsta summu un 
nodotās tehnoloģijas veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
17. pants − 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka pamatnostādnes un 
pieņem kopīgu paraugu tabulas formā 
saskaņā ar UNFCCC noteiktajām 
ziņošanas prasībām, lai nodrošinātu 
ziņošanas salīdzināmību atbilstīgi šim 
pantam,
Katru gadu (X gads) līdz 15. martam 
Komisija, izmantojot kopīgo paraugu, 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par finansiālo atbalstu un tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm ar 
Savienības budžeta, instrumentu un 
fondu, jo īpaši Globālā klimata un 
bioloģiskās daudzveidības fonda, līdzekļu 
starpniecību.
Lai nodrošinātu Savienības apvienoto 
finansiālo saistību pārredzamību, 
Komisija katru gadu līdz 15. jūnijam 
kopējā interneta platformā publisko 
apkopotu Savienības informāciju par X-
1 gadu.

Or. en
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
18. pants − 1. punkts− a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) detalizētu pamatojumu, kas minēts
Lēmuma Nr. 406/2009/EK 6. panta 
2. punktā; 

(a) kredītu apjomu, ko izmanto saskaņā ar 
Lēmuma Nr. 406/2009/EK 6. panta 
2. punktu, un detalizētu pamatojumu, kas 
prasīts iepriekš minētajā punktā; 

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
18. pants − 1. punkts− b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informāciju par ieņēmumu, kurus 
dalībvalstis ieguvušas kvotu izsolēs 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 1. punktu, izlietojumu X–1 gadā. 
Šajā informācijā ietver arī specifisku un 
detalizētu informāciju par 50 % ieņēmumu 
izlietojumu un rezultātā veiktajiem 
pasākumiem, norādot šādu veikto 
pasākumu kategoriju saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 3. punktu 
un attiecīgo saņēmēju valsti vai reģionu;

(b) informāciju par ieņēmumu, kurus 
dalībvalstis ieguvušas kvotu izsolēs 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 1. punktu, izlietojumu X–1 gadā. 
Šajā informācijā ietver arī specifisku un 
detalizētu informāciju par ne mazāk kā 
50 % ieņēmumu izlietojumu un rezultātā 
veiktajiem pasākumiem, norādot šādu 
veikto pasākumu kategoriju un 
papildināmību saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 3. punktu 
un attiecīgo saņēmēju valsti vai reģionu;

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
18. pants − 1. punkts− d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) informāciju, kas minēta Lēmuma 
Nr. 406/2009/EK 6. panta 1. punkta 

(d) informāciju, kas minēta Lēmuma 
Nr. 406/2009/EK 6. panta 1. punkta 
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b) apakšpunktā, un informāciju par to, kā 
iepirkuma politika veicina starptautiskas 
vienošanās par klimata pārmaiņām 
panākšanu.

b) apakšpunktā, un pierādījumus par 
atbilstību Direktīvas 2003/87/EK 
11. b panta 6. punktam attiecībā uz 
projekta aktivitātēm, kuras saistītas ar
hidroelektroenerģijas ražošanu ar 
ražošanas jaudu, kas ir lielāka par 20 
MW, un informāciju par to, kā iepirkuma 
politika veicina starptautiskas vienošanās 
par klimata pārmaiņām panākšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
18. pants − 1. punkts− da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) informāciju par to, kā kredītu 
izmantošana papildina valsts centienus 
samazināt emisijas zemāk par
vēsturiskajiem atsauces līmeņiem 
attiecībā uz emisijām valstī. 

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
18. pants − 1. punkts− 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem kopīgu ziņošanas 
paraugu saskaņā ar 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktu, lai nodrošinātu 
ziņošanas pilnīgu pārredzamību un 
salīdzināmību.

Or. en
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
18. pants − 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis ziņojumus, kas iesniegti 
Komisijai saskaņā ar šo pantu, dara 
pieejamus sabiedrībai.

4. Dalībvalstis ziņojumus, kas iesniegti 
Komisijai saskaņā ar šo pantu, dara 
pieejamus sabiedrībai. Komisija Savienībā 
apkopoto informāciju publisko viegli 
pieejamā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
20. pants − 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem īstenošanas aktu, lai 
noteiktu kopējo emisiju summu attiecīgajā 
gadā, kas izriet no koriģētajiem uzskates 
datiem par katru dalībvalsti, pabeidzot 
attiecīgo ikgadējo pārskatīšanu.

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai 
noteiktu kopējo emisiju summu attiecīgajā 
gadā, kas izriet no koriģētajiem uzskates 
datiem par katru dalībvalsti, pabeidzot 
attiecīgo ikgadējo pārskatīšanu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
30. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
22. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, pamatojoties uz informāciju, 
kas iesniegta saskaņā ar šīs regulas 7., 8., 
11. un 15.–18. pantu, un apspriežoties ar 
dalībvalstīm, katru gadu novērtē 
Savienības un tās dalībvalstu panākto 

1. Komisija, pamatojoties uz informāciju, 
kas iesniegta saskaņā ar šīs regulas 7., 8., 
11., 14. un 15.–18. pantu, un apspriežoties 
ar dalībvalstīm, katru gadu novērtē 
Savienības un tās dalībvalstu panākto 
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progresu, nosakot, vai ir gūti pietiekami 
panākumi, lai izpildītu:

progresu, nosakot, vai ir gūti pietiekami 
panākumi, lai izpildītu:

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
22. pants − 1. punkts −ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) saistības, kas noteiktas Direktīvas 
2009/28/EK 3. pantā; 

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
22. pants − 1. punkts −bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) ilgtermiņa mērķi klimata jomā un 
nodrošinātu valsts mērogā virzību uz 
emisiju samazinājumu, lai līdz 
2020. gadam samazinātu emisijas par 
25 %, līdz 2030. gadam — par 40 % un 
līdz 2040. gadam — par 60 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu. 

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
22. pants − 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ik pēc diviem gadiem izvērtē 
aviācijas kopējo ietekmi uz pasaules 
klimatu, tostarp emisijas, kas nav CO2, 

2. Komisija katru gadu izvērtē aviācijas 
kopējo ietekmi uz pasaules klimatu, tostarp 
emisijas, kas nav CO2, piemēram, slāpekļa 
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piemēram, slāpekļa oksīdus, un sekas, 
piemēram, spalvu mākoņu palielināšanos, 
pamatojoties uz emisiju datiem, kurus 
dalībvalstis iesniedz saskaņā ar šīs regulas 
7. pantu, un attiecīgā gadījumā uzlabo šo 
kvantifikāciju, atsaucoties uz zinātnes 
sasniegumiem un gaisa satiksmes datiem.

oksīdus, un sekas, piemēram, spalvu 
mākoņu palielināšanos, pamatojoties uz 
emisiju datiem, kurus dalībvalstis iesniedz 
saskaņā ar šīs regulas 7. pantu, un attiecīgā 
gadījumā uzlabo šo kvantifikāciju, 
izmantojot modelēšanu un gaisa satiksmes 
datus. Komisija regulāri pielāgo 
modelēšanas datus, jo īpaši ņemot vērā 
jaunākos zinātnes sasniegumus.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
22. pants − 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija līdz katra gada 31. oktobrim 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā apkopoti šā panta 1. un 
2. punktā paredzēto novērtējumu 
secinājumi.

3. Komisija līdz katra gada 31. oktobrim 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā apkopoti šā panta 1. un 
2. punktā paredzēto novērtējumu 
secinājumi. Pirmajā ziņojumā un attiecīgā 
gadījumā turpmākajos ziņojumos 
Komisija analizē to, kāda ietekme uz 
politikas virzieniem un pasākumiem 
saistībā ar Savienības vidēja termiņa un 
ilgtermiņa mērķiem klimata jomā ir 
metāna emisiju 20 gadu perioda 
pieņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Pienākumu atcelšana vai grozīšana

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar šīs regulas 29. pantu, lai 
atceltu šīs regulas 4.–7., 10.–12., 14., 15., 
17 un 19. pantu vai to daļas, vai arī 
grozītu šos pantus, ja tā secina, ka 
starptautiskās vai citas norises rada 
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situāciju, kurā saistības saskaņā ar 
minētajiem pantiem vairs nav 
nepieciešamas, nav samērīgas ar 
attiecīgajiem ieguvumiem vai neatbilst vai 
dubulto ziņošanas prasības saskaņā ar 
UNFCCC. Visi saskaņā ar šo pantu 
pieņemtie akti nedrīkst padarīt Savienības 
un starptautiskās ziņošanas saistības 
kopumā apgrūtinošākas dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
30. pants − 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Savlaicīgi, uzticami un precīzi dati par siltumnīcefekta gāzu emisijām ir būtiski, lai uzzinātu, 
vai ES un tās dalībvalstu rīcība ir atbilstīga mērķu sasniegšanai un lai izstrādātu jaunas, 
stingras politikas pamatnostādnes klimata problēmu risināšanā. Regula par monitoringa un 
ziņošanas mehānismu attiecībā uz siltmnīcefekta gāzu emisijām aizstāj monitoringa 
mehānismu, ko izveidoja saskaņā ar Lēmumu Nr. 280/2004/EK. Lai gan vairākums 
monitoringa un ziņošanas mehānisma noteikumu ir līdzīgi prasībām saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 280/2004/EK, Komisija ir ierosinājusi dažu uzlabojumus. Komisijas 
priekšlikumā ir noteiktas ziņošanas prasības valsts līmenī un netiek prasīta papildu datu 
vākšana no MVU vai nozares.

Ierosinātās pārskatīšanas mērķi cita starpā ir šādi:
- palīdzēt dalībvalstīm klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma īstenošanā;
- uzlabot to datu savlaicīgumu, pārredzamību un salīdzināmību, par kuriem ir jāziņo; 
- nodrošināt, ka Savienība un tās dalībvalstis ievēro starptautiskos monitoringa un 

ziņošanas pienākumus, tostarp ziņošanu par jaunattīstības valstīm sniegto atbalstu;
- veicināt jaunu Savienības instrumentu izstrādi klimata pārmaiņu mazināšanai.

Referents pilnībā atbalsta ierosinātos uzlabojumus, lai optimizētu un pilnveidotu ziņošanas un 
monitoringa noteikumus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un vairotu ES uzticamību 
attiecībā ar jaunattīstības valstīm, sniedzot pārredzamu un vispusīgu informāciju par sniegtā 
atbalsta veidu un apjomu. 

Referents ierosina pastiprināt Komisijas priekšlikumu vairākās jomās: 

- lai nodrošinātu saskaņu starp dažādajiem klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma 
mērķiem, ziņošanas un monitoringa prasības ir paplašinātas, lai iekļautu arī no 
atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvaru un bruto galīgo enerģijas 
patēriņu; 

- Kankunas nolīgumos (Lēmums 1/CP.16) noteikts, ka attīstītās valstis izstrādā zema 
oglekļa emisiju līmeņa attīstības stratēģijas. Tas ir iekļauts Komisijas priekšlikumā, kurā 
prasīts, lai dalībvalstis izstrādātu un īstenotu šādas stratēģijas kopējā ilgtermiņa mērķa 
sasniegšanai klimata jomā. Šīm stratēģijām vajadzētu būt saskanīgām ar izmaksu ziņā 
efektīvu darbību, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi klimata jomā, kā minēts Zema oglekļa 
satura ekonomikas ceļvedī, t. i., līdz 2020. gadam valsts mērogā panākot samazinājumu 
par 25 %, līdz 2030. gadam — par 40 % un līdz 2040. gadam — par 60 % salīdzinājumā 
ar 1990. gadu;  

- jūras transportam pasaulē ir svarīga nozīme siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņā. 
Likumdevēji paši ir apņēmušies ieviest ES emisiju samazinājuma mērķus šajā nozarē 
laikā, kad nav starptautisku pasākumu, taču nesen savāktie dati nav pietiekami, lai gūtu 
skaidru izpratni par nozares ietekmi uz klimatu.

Atbilstīgi agrākajām Eiropas Parlamenta nostājām saistībā ar emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas izsolēs gūto ienākumu izmantošanu referents ierosina rūpīgi izskatīt pašreizējos 
noteikumus attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem.


