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Grozījums Nr. 1
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CCS) ir vienīgā pašlaik 
pieejamā liela mēroga demonstrējama 
tehnoloģija oglekļa dioksīda izdalīšanai no 
degvielām, lai ražotu elektroenerģiju no 
mazām oglekļa dioksīda emisijām;

A. tā kā oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CCS) ir pašlaik pieejama
liela mēroga demonstrējama tehnoloģija
oglekļa emisiju novirzīšanai no 
izdalīšanās atmosfērā, taču diemžēl tai ir 
nepieciešams ievērojams daudzums zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
elektroenerģijas, kuras ražošana tai būtu 
jāveicina;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CCS) ir vienīgā pašlaik 
pieejamā liela mēroga demonstrējama
tehnoloģija oglekļa dioksīda izdalīšanai no 
degvielām, lai ražotu elektroenerģiju no 
mazām oglekļa dioksīda emisijām;

A. tā kā oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CCS) ir nedroša tehnoloģija 
oglekļa dioksīda izdalīšanai no degvielām;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Vicky Ford

Atzinuma projekts
A apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CCS) ir vienīgā pašlaik 
pieejamā liela mēroga demonstrējama 
tehnoloģija oglekļa dioksīda izdalīšanai no 
degvielām, lai ražotu elektroenerģiju no 
mazām oglekļa dioksīda emisijām;

A. tā kā oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CCS) ir vienīgā pašlaik 
pieejamā liela mēroga demonstrējama 
tehnoloģija oglekļa dioksīda izdalīšanai no 
fosilo kurināmo dedzināšanas, lai ražotu 
elektroenerģiju no mazām oglekļa dioksīda 
emisijām;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā enerģētikas nozarē fosilajam 
kurināmajam ir alternatīvas vairākās 
rūpniecības nozarēs — piemēram, ķīmijas, 
tērauda ražošanas, naftas pārstrādes un 
cementa rūpniecībā — lielus emisiju 
samazinājumus var panākt, tikai 
izmantojot CCS,

B. tā kā enerģētikas nozarē fosilajam 
kurināmajam ir alternatīvas vairākās 
rūpniecības nozarēs — piemēram, ķīmijas, 
tērauda ražošanas, naftas pārstrādes un 
cementa rūpniecībā — tikai tīra 
tehnoloģija ļauj veikt emisiju 
samazinājumus. Savukārt CSS ir 
tehnoloģija, kas paredzēta tikai esošā 
emisiju līmeņa pārvaldībai, nevis tā 
samazināšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā enerģētikas nozarē fosilajam 
kurināmajam ir alternatīvas vairākās 
rūpniecības nozarēs — piemēram, ķīmijas, 
tērauda ražošanas, naftas pārstrādes un 

B. tā kā enerģētikas nozarē fosilajam 
kurināmajam ir vairākas dzīvotspējīgas 
alternatīvas, savukārt vairākās rūpniecības 
nozarēs — piemēram, ķīmijas, tērauda 
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cementa rūpniecībā — lielus emisiju 
samazinājumus var panākt, tikai izmantojot 
CCS,

ražošanas, naftas pārstrādes un cementa 
rūpniecībā — lielus emisiju 
samazinājumus var panākt, tikai izmantojot 
būtiskus energoefektivitātes pasākumus; 
tā kā minētajās rūpniecības nozarēs 
saražoto oglekļa dioksīdu var izmantot 
elektroenerģijas, ķīmisku produktu vai 
transporta degvielas ražošanai (oglekļa 
dioksīda uztveršanas izmantošana ―
CCU),

Or. en

Grozījums Nr. 6
Fiona Hall

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā enerģētikas nozarē fosilajam 
kurināmajam ir alternatīvas vairākās 
rūpniecības nozarēs — piemēram, ķīmijas, 
tērauda ražošanas, naftas pārstrādes un 
cementa rūpniecībā — lielus emisiju 
samazinājumus var panākt, tikai izmantojot 
CCS,

B. tā kā enerģētikas nozarē fosilajam 
kurināmajam ir alternatīvas vairākās 
rūpniecības nozarēs — piemēram, ķīmijas, 
tērauda ražošanas, naftas pārstrādes un 
cementa rūpniecībā — lielus emisiju 
samazinājumus var panākt, tikai izmantojot 
CCS; tāpēc rūpnieciskas CCS izstrāde ir 
prioritāra,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā ogļu turpmākā izmantošana 
Eiropā būtu jābalsta stabilā attīstības 
stratēģijā, ņemot vērā, ka ogles joprojām 
ir būtiski svarīgas ES ekonomikai; tā kā 
ES energoresursu struktūras sadalījuma 
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izaicinājums laikposmam pēc 2030. gada 
ir radīt iespējas stabilai ekonomikas 
izaugsmei, vienlaikus saglabājot 
dalībvalstu energoapgādes drošību un 
jaunu enerģētikas tehnoloģiju, tostarp 
ogļu tehnoloģiju, straujo attīstību;

Or. pl

Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā klimata pārmaiņu apkarošanas 
jomā pieņemtie politikas virzieni nav 
snieguši gaidītos rezultātus un daudzos 
gadījumos ir izraisījuši rūpniecības 
pārvietošanu Eiropas Savienībā, kā arī 
elektrības cenu pieaugumu, tādējādi 
veicinot Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas mazināšanos un 
nabadzību Eiropas sabiedrībā;

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā oglekļa dioksīda uztveršanas 
ieviešana plašā mērogā vēl vairāk 
sadārdzinās enerģijas cenu un padarīs 
Eiropas industriju mazāk 
konkurētspējīgu, ja šāda tehnoloģija 
netiek ieviesta pasaules mērogā;

Or. lv
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Grozījums Nr. 10
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
Bb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Bb. tā kā klimata pārmaiņas var veiksmīgi 
apkarot tikai tad, ja īpaši pasākumi tiek 
īstenoti visā pasaulē;

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 
iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā;

1. atzīst, ka CCS izraisa lietderības 
koeficienta samazināšanos, t. i., tā 
palielina enerģijas izmantošanu (apmērā 
no 11 % līdz 40 %), lai uztvertu, saspiestu, 
transportētu un noglabātu no 
elektrostacijām iegūto oglekļa dioksīdu; 
tāpēc uzskata, ka CCS neradīs
dalībvalstīm iespēju samazināt savu 
atkarību no energoresursu krājumiem, kas 
balstīti uz oglekļa dioksīdu, lai apmierinātu 
pieprasījumu, sniedzot ieguldījumu 
energoapgādes drošībā; uzskata, ka 
emisijas samazina mazāks kopējais 
enerģijas patēriņš un strauja pāreja uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Vittorio Prodi
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 
iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā;

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 
iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
sniedzot attaisnojumu piesārņojošām 
darbībām, kuru pamatā ir fosilais 
kurināmais, lai turpinātu ierasto darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Edit Herczog

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 
iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā;

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 
iespēju izmantot energoresursu krājumus, 
kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, lai 
apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā; vienlaikus norāda, 
ka jebkādam fosilā kurināmā 
izmantošanas pieaugumam enerģētikā 
jābūt cieši saistītam ar CCS ekstensīvu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Gaston Franco

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 
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iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā;

iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā, vienlaikus 
saglabājot darbavietas rūpniecības nozarē 
un radot jaunas specializētās darbavietas 
Savienībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Alejo Vidal-Quadras

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 
iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā;

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 
iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka CCS var dot dalībvalstīm 
iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā;

1. uzskata, ka CCS varētu dot dalībvalstīm 
iespēju izmantot vietējos energoresursu 
krājumus, kas balstīti uz oglekļa dioksīdu, 
lai apmierinātu pieprasījumu, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu arī energoapgādes 
dažādošanā un drošībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
pieņemt tālejošus pasākumus, lai 
veicinātu starptautisko sadarbību un 
klimata pārmaiņu ietekmi mazinošu 
tehnoloģiju izmantošanu, lai augošās 
ekonomikas pavērstu virzienā uz tādām 
attīstības alternatīvām, tostarp, piemēram, 
CCS, kas rada mazākas oglekļa dioksīda 
emisijas;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Alejo Vidal-Quadras

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka turpmākajās desmitgadēs 
fosilie kurināmie joprojām veidos lielāko 
energoresursu struktūras daļu (saskaņā 
ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras 
datiem 2030. gadā tie veidos 75 %), kas 
padara CCS par vērtīgu tehnoloģiju, kura 
ir jāpēta;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Alejo Vidal-Quadras

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka Starptautiskās Enerģētikas 
aģentūras Energotehnoloģiju prognozēs 
2012. gadam norādīts, ka gadījumā, ja 
CCS nav pieejama, vajadzība pēc papildu 
ieguldījumiem elektroenerģijā, kas ir 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka vidējais 
temperatūras pieaugums pasaulē 
nepārsniedz 2° C, pieaugs vēl par 40 %;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka CCS neiekļaušana ilgtermiņa 
enerģētikas stratēģijā nopietni kavēs valstu, 
Savienības un visas pasaules centienus 
klimata pārmaiņu problēmas risināšanā;

2. norāda, ka CCS iekļaušana ilgtermiņa 
enerģētikas stratēģijā var nopietni kavēt
valstu, Savienības un visas pasaules 
centienus klimata pārmaiņu problēmas 
risināšanā, turpinot uz fosilajiem 
kurināmajiem balstītu ekonomiku, lai arī 
lētas naftas pieejamības virsotne jau ir 
sasniegta, un novirzoties no nekaitīgām 
iespējām, t. i., atjaunojamiem 
energoresursiem, energoefektivitātes 
pasākumiem un kopējā enerģijas patēriņa 
samazināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka CCS neiekļaušana 
ilgtermiņa enerģētikas stratēģijā nopietni 
kavēs valstu, Savienības un visas pasaules 
centienus klimata pārmaiņu problēmas 
risināšanā;

2. norāda, ka CCS tehnoloģiju 
izmantošana var nopietni kavēt valstu, 
Savienības un visas pasaules centienus 
klimata pārmaiņu problēmas risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka CCS neiekļaušana ilgtermiņa 
enerģētikas stratēģijā nopietni kavēs valstu, 
Savienības un visas pasaules centienus 
klimata pārmaiņu problēmas risināšanā;

2. norāda, ka CCS neiekļaušana ilgtermiņa 
enerģētikas stratēģijā, no vienas puses,
nopietni kavēs valstu, Savienības un visas 
pasaules centienus klimata pārmaiņu 
problēmas risināšanā, savukārt, no otras 
puses, saglabās enerģijas cenas 
konkurētspējīgā līmenī;

Or. lv

Grozījums Nr. 23
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka CCS politikas virzieni un 
stratēģijas būtu jānosaka, tikai 
pamatojoties uz labiem pierādījumiem par 
to labvēlīgo ietekmi uz vidi, ES 
rūpniecības stabilitāti, nodarbinātību ES 
un enerģijas cenu pieņemamību 
sabiedrībai un rūpniecībai;
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Or. ro

Grozījums Nr. 24
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES saistošais atjaunojamās 
enerģijas mērķis ir mazinājis ieguldījumus 
CCS, un tāpēc aicina pieņemt 
tehnoloģiski neitrālu pieeju attiecībā uz 
Savienības enerģētikas mērķiem līdz 
2030. gadam saskaņā ar LESD 194. panta 
2. punktu, lai radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nodrošinātu 
efektīvu konkurenci starp dažādām 
elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām, 
kas balstītas uz mazām oglekļa dioksīda 
emisijām;

3. uzskata, ka ES saistošais atjaunojamās 
enerģijas mērķis ir saskaņā ar LESD 
194. pantu, kurā tiek sekmēta 
energoefektivitāte un energotaupība, kā 
arī jaunu un atjaunojamu enerģijas veidu 
izstrāde, kam ir jāatspoguļojas trīs 
vērienīgos mērķos, lai sasniegtu 
Savienības 2030. gada mērķus enerģētikā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES saistošais atjaunojamās 
enerģijas mērķis ir mazinājis 
ieguldījumus CCS, un tāpēc aicina 
pieņemt tehnoloģiski neitrālu pieeju 
attiecībā uz Savienības enerģētikas 
mērķiem līdz 2030. gadam saskaņā ar 
LESD 194. panta 2. punktu, lai radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
nodrošinātu efektīvu konkurenci starp 
dažādām elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģijām, kas balstītas uz mazām 
oglekļa dioksīda emisijām;

3. uzskata, ka jaunas zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijas nebūtu jāuzskata par 
konkurējošām, bet gan par savstarpēji 
papildinošām, lai sasniegtu Eiropas 
ilgtermiņa mērķus dekarbonizācijas jomā; 
uzsver, ka gan atjaunojamajiem 
energoresursiem, gan CCS ir nozīmīga 
loma turpmākajā ES energoresursu 
struktūrā; tāpēc aicina nodrošināt 
pielāgotus mehānismus gan 
atjaunojamiem energoresursiem, gan 
CCS, lai radītu ieguldījumu noteiktību 
gaidāmajā tiesību aktu kopumā 
2030. gadam par ES enerģētikas un 
klimata pārmaiņu politikas jomām 
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saskaņā ar LESD 194. panta 2. punktu, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un nodrošinātu taisnīgu konkurenci starp 
dažādām elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģijām, kas balstītas uz mazām 
oglekļa dioksīda emisijām;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES saistošais atjaunojamās 
enerģijas mērķis ir mazinājis ieguldījumus
CCS, un tāpēc aicina pieņemt tehnoloģiski 
neitrālu pieeju attiecībā uz Savienības 
enerģētikas mērķiem līdz 2030. gadam 
saskaņā ar LESD 194. panta 2. punktu, 
lai radītu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nodrošinātu efektīvu 
konkurenci starp dažādām 
elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām, 
kas balstītas uz mazām oglekļa dioksīda 
emisijām;

3. uzskata, ka ES saistošo atjaunojamās 
enerģijas mērķi ir vājinājuši ieguldījumi
CCS, un aicina pārskatīt plānotos 
ieguldījumus CCS tehnoloģijā, lai 
veicinātu alternatīvas oglekļa dioksīda 
piesaistes un samazināšanas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Laurence J.A.J. Stassen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES saistošais atjaunojamās 
enerģijas mērķis ir mazinājis ieguldījumus 
CCS, un tāpēc aicina pieņemt 
tehnoloģiski neitrālu pieeju attiecībā uz 
Savienības enerģētikas mērķiem līdz 

3. uzskata, ka ES saistošais atjaunojamās 
enerģijas mērķis ir mazinājis ieguldījumus 
CCS;
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2030. gadam saskaņā ar LESD 194. panta 
2. punktu, lai radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nodrošinātu 
efektīvu konkurenci starp dažādām 
elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām, 
kas balstītas uz mazām oglekļa dioksīda 
emisijām;

Or. nl

Grozījums Nr. 28
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES saistošais atjaunojamās 
enerģijas mērķis ir mazinājis ieguldījumus 
CCS, un tāpēc aicina pieņemt tehnoloģiski 
neitrālu pieeju attiecībā uz Savienības 
enerģētikas mērķiem līdz 2030. gadam 
saskaņā ar LESD 194. panta 2. punktu, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un nodrošinātu efektīvu konkurenci starp 
dažādām elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģijām, kas balstītas uz mazām 
oglekļa dioksīda emisijām;

3. uzskata, ka ES saistošais atjaunojamās 
enerģijas mērķis ir mazinājis ieguldījumus 
CCS, un tāpēc aicina pieņemt tehnoloģiski 
neitrālu pieeju attiecībā uz Savienības 
enerģētikas mērķiem līdz 2030. gadam 
saskaņā ar LESD 194. panta 2. punktu, lai 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un nodrošinātu efektīvu konkurenci starp 
dažādām elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģijām, kas balstītas uz mazām 
oglekļa dioksīda emisijām; norāda, ka šīm 
tehnoloģijām jābūt konkurētspējīgām un 
jāsniedz labums patērētājiem zemākas 
enerģijas cenas veidā;

Or. lv

Grozījums Nr. 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka sākotnējo projektu 
atbalstīšana, attiecīgo secinājumu 
izdarīšana un zināšanu apmaiņa ir 
ilgtermiņa CCS atbalsta pasākumu sīkākas 
izstrādes priekšnoteikums, kas, galu galā, 
nodrošinās CCS izmantošanas izmaksu 

4. uzskata, ka sākotnējo projektu 
atbalstīšana, attiecīgo secinājumu 
izdarīšana un zināšanu apmaiņa ir 
ilgtermiņa CCS atbalsta pasākumu sīkākas 
izstrādes priekšnoteikums, kas, galu galā, 
nodrošinās CCS izmantošanas izmaksu 
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samazinājumu; tādēļ aicina šo nozari 
pastāvīgi sadarboties starptautiskā mērogā, 
iesaistot novatoriskus MVU un iestādes, lai 
nodrošinātu paraugprakses izmantošanu;

samazinājumu; tādēļ aicina šo nozari 
pastāvīgi sadarboties starptautiskā mērogā, 
iesaistot novatoriskus MVU un iestādes, lai 
nodrošinātu paraugprakses izmantošanu; 
šajā nolūkā uzskata, ka būtu jāstiprina 
instrumenti projektu atbalstīšanai ES 
līmenī, lai ar tiem varētu patiesi sekmēt 
uzņēmumu sadarbību ar pētniecības 
centriem;

Or. pl

Grozījums Nr. 30
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka sākotnējo projektu 
atbalstīšana, attiecīgo secinājumu 
izdarīšana un zināšanu apmaiņa ir 
ilgtermiņa CCS atbalsta pasākumu sīkākas
izstrādes priekšnoteikums, kas, galu galā, 
nodrošinās CCS izmantošanas izmaksu 
samazinājumu; tādēļ aicina šo nozari 
pastāvīgi sadarboties starptautiskā mērogā, 
iesaistot novatoriskus MVU un iestādes, lai 
nodrošinātu paraugprakses izmantošanu;

4. uzskata, ka sākotnējo projektu 
atbalstīšana, attiecīgo secinājumu 
izdarīšana un zināšanu apmaiņa bija
nepieciešams solis, lai novērtētu sīkāku 
informāciju par ilgtermiņa atbalsta 
pasākumiem oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšanai un tīrām tehnoloģijām, 
kas, galu galā, nodrošina to izmantošanas 
izmaksu samazinājumu; tādēļ aicina šo 
nozari pastāvīgi sadarboties starptautiskā 
mērogā, iesaistot novatoriskus MVU un 
iestādes, lai nodrošinātu paraugprakses 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Edit Herczog

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka sākotnējo projektu 4. uzskata, ka sākotnējo projektu 
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atbalstīšana, attiecīgo secinājumu 
izdarīšana un zināšanu apmaiņa ir 
ilgtermiņa CCS atbalsta pasākumu sīkākas 
izstrādes priekšnoteikums, kas, galu galā, 
nodrošinās CCS izmantošanas izmaksu 
samazinājumu; tādēļ aicina šo nozari 
pastāvīgi sadarboties starptautiskā mērogā, 
iesaistot novatoriskus MVU un iestādes, lai 
nodrošinātu paraugprakses izmantošanu;

atbalstīšana, attiecīgo secinājumu 
izdarīšana un zināšanu apmaiņa ir 
ilgtermiņa CCS atbalsta pasākumu sīkākas 
izstrādes priekšnoteikums, kas, galu galā, 
nodrošinās CCS izmantošanas izmaksu 
samazinājumu; tādēļ aicina šo nozari 
pastāvīgi sadarboties starptautiskā mērogā, 
iesaistot novatoriskus MVU un iestādes, lai 
nodrošinātu paraugprakses izmantošanu; 
vienlaikus atgādina par izaicinājumiem 
dažādos pētniecības un izstrādes posmos 
un jaunu tehnoloģiju ieviešanā tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka sākotnējo projektu 
atbalstīšana, attiecīgo secinājumu 
izdarīšana un zināšanu apmaiņa ir 
ilgtermiņa CCS atbalsta pasākumu sīkākas 
izstrādes priekšnoteikums, kas, galu galā, 
nodrošinās CCS izmantošanas izmaksu 
samazinājumu; tādēļ aicina šo nozari 
pastāvīgi sadarboties starptautiskā mērogā, 
iesaistot novatoriskus MVU un iestādes, lai 
nodrošinātu paraugprakses izmantošanu;

4. uzskata, ka sākotnējo projektu 
atbalstīšana, attiecīgo secinājumu 
izdarīšana un zināšanu apmaiņa ir 
ilgtermiņa CCS/CCU atbalsta pasākumu 
sīkākas izstrādes priekšnoteikums, kas, 
galu galā, var nodrošināt CCS/CCU
izmantošanas izmaksu samazinājumu; tādēļ 
aicina šo nozari pastāvīgi sadarboties 
starptautiskā mērogā, iesaistot novatoriskus 
MVU un iestādes, lai nodrošinātu 
paraugprakses izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Gaston Franco

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina ciešāk sadarboties ar ASV un 
Kanādu, veicot zināšanu un labu prakšu 
apmaiņu, ņemot vērā uzņēmumu darbības 
CCS jomā divpusēja Kanādas un ASV 
dialoga par tīru enerģiju ietvaros;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis novērst 
galvenos šķēršļus CCS izmantošanai, 
piemēram, piešķirot atļaujas un 
finansējumu, izveidojot CCS prasmju 
bāzi, kā arī izstrādājot un testējot 
tehnoloģijas efektīvai oglekļa dioksīda 
uztveršanai, transportēšanai un 
uzglabāšanai;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
atturēties no jebkāda tieša vai netieša 
publiska atbalsta CCS, jo šī tehnoloģija, 
ja vispār būs iespējama, būs pieejama 
pārāk vēlu un netiks izmantota 
komerciālā mērogā, kas ļautu savlaicīgi 
novērst bīstamas klimata pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis novērst 
galvenos šķēršļus CCS izmantošanai, 
piemēram, piešķirot atļaujas un 
finansējumu, izveidojot CCS prasmju 
bāzi, kā arī izstrādājot un testējot 
tehnoloģijas efektīvai oglekļa dioksīda 
uztveršanai, transportēšanai un 
uzglabāšanai;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis novērst 
galvenos šķēršļus alternatīvu efektīvas 
oglekļa dioksīda uztveršanas,
samazināšanas un pārveidošanas 
tehnoloģiju izstrādei un testēšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis novērst 
galvenos šķēršļus CCS izmantošanai, 
piemēram, piešķirot atļaujas un 
finansējumu, izveidojot CCS prasmju bāzi, 
kā arī izstrādājot un testējot tehnoloģijas 
efektīvai oglekļa dioksīda uztveršanai, 
transportēšanai un uzglabāšanai;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis novērst 
galvenos šķēršļus CCS izmantošanai, 
piemēram, piešķirot atļaujas un 
finansējumu, izveidojot CCS prasmju bāzi, 
kā arī izstrādājot un testējot tehnoloģijas 
efektīvai oglekļa dioksīda uztveršanai, 
transportēšanai un uzglabāšanai; uzskata, 
ka atbalsts būtu jāsniedz arī tādu 
tehnoloģiju izstrādei, kurās izmanto 
oglekļa dioksīdu un kuras turpmāk varētu 
sniegt spēcīgu tirgus stimulu 
ieguldījumiem CCS iekārtās;

Or. pl

Grozījums Nr. 37
Edit Herczog

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis novērst 
galvenos šķēršļus CCS izmantošanai, 
piemēram, piešķirot atļaujas un 
finansējumu, izveidojot CCS prasmju bāzi, 
kā arī izstrādājot un testējot tehnoloģijas 
efektīvai oglekļa dioksīda uztveršanai, 
transportēšanai un uzglabāšanai;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis novērst 
galvenos regulatīvos, finansiālos un 
sociālos šķēršļus CCS izmantošanai, 
piemēram, piešķirot atļaujas un 
finansējumu, izveidojot CCS prasmju bāzi, 
kā arī izstrādājot un testējot tehnoloģijas 
efektīvai oglekļa dioksīda uztveršanai, 
transportēšanai un uzglabāšanai, un uzsver, 
ka ir vajadzīga labāka komunikācija par 
šīs tehnoloģijas izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jāizmanto stimulēšana un 
jāveic politiski pasākumi gan attiecībā uz 
CCS demonstrēšanu, gan tai sekojošiem 
ilgtermiņa darbības projektiem, kā arī 
jānodrošina lielāka noteiktība privātā 
sektora ieguldījumu veicināšanai; turklāt 
uzskata, ka stimulējumi un pasākumi 
efektīvi jāsadala gan elektroenerģijas 
ražošanas nozarē, gan CCS rūpnieciskās 
ražošanas procesos;

6. uzskata, ka nav jāizmanto nekāda 
stimulēšana un nav jāveic nekādi politiski 
pasākumi attiecībā uz oglekļa dioksīda 
piesaistes demonstrēšanu un tai 
sekojošiem ilgtermiņa darbības projektiem, 
kuri veicina fosilo kurināmo izmantošanu 
un turpina plašu subsīdiju tradīciju šajā 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jāizmanto stimulēšana un 
jāveic politiski pasākumi gan attiecībā uz 
CCS demonstrēšanu, gan tai sekojošiem 
ilgtermiņa darbības projektiem, kā arī 
jānodrošina lielāka noteiktība privātā 
sektora ieguldījumu veicināšanai; turklāt 
uzskata, ka stimulējumi un pasākumi 
efektīvi jāsadala gan elektroenerģijas 
ražošanas nozarē, gan CCS rūpnieciskās 
ražošanas procesos;

6. uzskata, ka politiski pasākumi, kuri 
attiecas uz CCS/CCU demonstrēšanu, 
nedrīkst novirzīt resursus no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
energoefektivitātes pasākumiem un 
kopējā enerģijas patēriņa samazināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Christian Ehler
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka, lai padarītu CCS 
ekonomiski dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu 
vides aspektā, oglekļa dioksīda 
uztveršanas un uzglabāšanas 
demonstrēšanas projektiem būtu jātiecas 
izstrādāt ar konkrēto vietu saistītas 
stratēģijas oglekļa dioksīda uztveršanai 
un izmantošanai (CCU), lai nodrošinātu 
autonomu CO2 ciklu, un aicina Komisiju 
un dalībvalstis veicināt pētniecības un 
tehniskās izstrādes darbības attiecīgajā 
tehnoloģiju jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka oglekļa dioksīda zemā cena, 
kuru nosaka saskaņā ar ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), un 
ienākumi no kvotu pārdošanas saskaņā 
ETS jaunajiem dalībniekiem 
paredzētajām neizmantotajām kvotām 
(NER300), nav spējuši padarīt CCS 
uzņēmējdarbību pievilcīgu, lai nodrošinātu 
agrīnus privātā sektora ilgtermiņa 
ieguldījumus CCS nozarē;

7. uzskata, ka izveidotās metodes tādu 
demonstrēšanas projektu, kuros izmanto 
NER300, nav spējušas padarīt CCS 
uzņēmējdarbību pievilcīgu, lai nodrošinātu 
privātā sektora ilgtermiņa ieguldījumus 
CCS nozarē, un ka šāda veida tehnoloģijai 
nepieciešamie kapitālizdevumi un jo īpaši 
darbības izmaksas joprojām ir pārāk 
augstas;

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Romana Jordan
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka oglekļa dioksīda zemā cena, 
kuru nosaka saskaņā ar ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS), un ienākumi 
no kvotu pārdošanas saskaņā ETS 
jaunajiem dalībniekiem paredzētajām 
neizmantotajām kvotām (NER300), nav 
spējuši padarīt CCS uzņēmējdarbību 
pievilcīgu, lai nodrošinātu privātā sektora 
ilgtermiņa ieguldījumus CCS nozarē;

7. uzskata, ka oglekļa dioksīda zemā cena 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), 
ko rada plaša mēroga atbalsts enerģētikas 
nozarē, ekonomikas krīze un ienākumi no 
kvotu pārdošanas saskaņā ar ETS 
jaunajiem dalībniekiem paredzētajām 
neizmantotajām kvotām (NER300), nav 
spējuši padarīt CCS uzņēmējdarbību 
pievilcīgu, lai nodrošinātu agrīnus privātā 
sektora ilgtermiņa ieguldījumus CCS 
nozarē;

Or. sl

Grozījums Nr. 43
Fiona Hall, Kent Johansson

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka oglekļa dioksīda zemā cena, 
kuru nosaka saskaņā ar ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS), un ienākumi 
no kvotu pārdošanas saskaņā ETS 
jaunajiem dalībniekiem paredzētajām 
neizmantotajām kvotām (NER300), nav 
spējuši padarīt CCS uzņēmējdarbību 
pievilcīgu, lai nodrošinātu privātā sektora 
ilgtermiņa ieguldījumus CCS nozarē;

7. uzskata, ka oglekļa dioksīda zemā cena, 
kuru nosaka saskaņā ar ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS), un ienākumi 
no kvotu pārdošanas saskaņā ar ETS 
jaunajiem dalībniekiem paredzētajām 
neizmantotajām kvotām (NER300), nav 
spējuši padarīt CCS uzņēmējdarbību 
pievilcīgu, lai nodrošinātu agrīnus privātā 
sektora ilgtermiņa ieguldījumus CCS 
nozarē; tāpēc aicina steidzami vienoties 
par ETS strukturālo reformu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Vittorio Prodi



AM\1002265LV.doc 23/30 PE516.964v01-00

LV

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka oglekļa dioksīda zemā cena, 
kuru nosaka saskaņā ar ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS), un ienākumi 
no kvotu pārdošanas saskaņā ETS 
jaunajiem dalībniekiem paredzētajām 
neizmantotajām kvotām (NER300), nav 
spējuši padarīt CCS uzņēmējdarbību 
pievilcīgu, lai nodrošinātu privātā sektora 
ilgtermiņa ieguldījumus CCS nozarē;

7. uzsver, ka oglekļa dioksīda zemā cena, 
kuru nosaka saskaņā ar ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ETS), un ienākumi 
no kvotu pārdošanas saskaņā ar ETS 
jaunajiem dalībniekiem paredzētajām 
neizmantotajām kvotām (NER300), nav 
spējuši padarīt CCS uzņēmējdarbību 
pievilcīgu, lai nodrošinātu agrīnus privātā 
sektora ilgtermiņa ieguldījumus CCS 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. turpinoties debatēm par ETS ilgtermiņa 
strukturālām reformām, aicina Komisiju un 
dalībvalstis veikt politiskus papildu 
pasākumus, kas līdz 2020. gadam 
nodrošinātu pirmos CCS darbības 
projektus;

8. turpinoties debatēm par ETS ilgtermiņa 
strukturālām reformām, aicina Komisiju un 
dalībvalstis ierosināt politiskus papildu 
pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgas un 
videi nekaitīgas oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšanas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. turpinoties debatēm par ETS ilgtermiņa
strukturālām reformām, aicina Komisiju un 
dalībvalstis veikt politiskus papildu 
pasākumus, kas līdz 2020. gadam 

8. neskatoties uz notiekošajām debatēm 
par ETS ilgtermiņa strukturālām reformām, 
aicina Komisiju un dalībvalstis ierosināt 
citus īpašus politiskus pasākumus, kas 
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nodrošinātu pirmos CCS darbības 
projektus;

sniegtu nepieciešamo finansiālo atbalstu 
un līdz 2020. gadam nodrošinātu pirmos 
CCS darbības projektus;

Or. pl

Grozījums Nr. 47
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. turpinoties debatēm par ETS ilgtermiņa 
strukturālām reformām, aicina Komisiju 
un dalībvalstis veikt politiskus papildu 
pasākumus, kas līdz 2020. gadam 
nodrošinātu pirmos CCS darbības 
projektus;

8. turpinoties debatēm par ETS ilgtermiņa 
strukturālām reformām, iesaka 
dalībvalstīm, kuras savā teritorijā vēlas 
izstrādāt CCS projektus, ierosināt 
politiskus papildu pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Edit Herczog

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. turpinoties debatēm par ETS ilgtermiņa 
strukturālām reformām, aicina Komisiju un 
dalībvalstis veikt politiskus papildu 
pasākumus, kas līdz 2020. gadam 
nodrošinātu pirmos CCS darbības 
projektus;

8. turpinoties debatēm par ETS ilgtermiņa 
strukturālām reformām, aicina Komisiju un 
dalībvalstis ierosināt politiskus papildu 
pasākumus un elastīgāku finanšu modeli, 
kas līdz 2020. gadam nodrošinātu pirmos 
CCS darbības projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Laurence J.A.J. Stassen

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka cita starpā jāturpina 
atbalstīt šo nozari ES līmenī, izmantojot 
CCS Eiropas rūpniecības iniciatīvu un 
iniciatīvu „Apvārsnis 2020”;

9. uzskata, ka ES līmenī nav jāsniedz 
nekāds atbalsts;

Or. nl

Grozījums Nr. 50
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka cita starpā jāturpina 
atbalstīt šo nozari ES līmenī, izmantojot 
CCS Eiropas rūpniecības iniciatīvu un 
iniciatīvu „Apvārsnis 2020”;

9. uzskata, ka ES līmenī jāturpina atbalstīt 
tikai jaunu drošu un tīru tehnoloģiju 
pētniecību un izstrādi, lai novērstu 
bīstamas subsīdijas, kas radītu tirgus 
kropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka cita starpā jāturpina atbalstīt 
šo nozari ES līmenī, izmantojot CCS 
Eiropas rūpniecības iniciatīvu un
iniciatīvu „Apvārsnis 2020”;

9. uzskata, ka cita starpā jāturpina atbalstīt 
šo nozari ES līmenī, izmantojot emisiju 
daudzuma standartus, nevis iniciatīvu 
„Apvārsnis 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt sabiedrības informētību par CCS
un uzskata, ka dziļāka izpratne par CCS ir 
būtiska, lai sabiedrība to pieņemtu un
CCS tiktu īstenota;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt sabiedrības informētību par 
enerģijas patēriņa samazināšanu un 
uzskata, ka dziļāka izpratne par CCS var 
arī nemainīt sabiedrības attieksmi pret
CCS;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt sabiedrības informētību par CCS
un uzskata, ka dziļāka izpratne par CCS ir 
būtiska, lai sabiedrība to pieņemtu un 
CCS tiktu īstenota;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt sabiedrības informētību par 
oglekļa dioksīda piesaistes un emisiju 
samazināšanas tehnoloģijām un uzskata, 
ka dziļāka izpratne par dažādajām 
tehnoloģiju iespējām un to radītajiem 
ieguvumiem ir būtiska, lai tiktu īstenoti ES 
2020. gada mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Alejo Vidal-Quadras

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt sabiedrības informētību par CCS 
un uzskata, ka dziļāka izpratne par CCS ir 
būtiska, lai sabiedrība to pieņemtu un CCS
tiktu īstenota;

10. uzsver, ka saskaņā ar Eirobarometra 
aptauju Eiropas iedzīvotāji joprojām ir 
maz informēti par CCS, taču tie 
iedzīvotāji, kuri par to ir informēti, vairāk 
sliecas šo tehnoloģiju atbalstīt; aicina 
Komisiju un dalībvalstis palielināt 
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sabiedrības informētību par CCS un 
uzskata, ka dziļāka izpratne par CCS ir 
būtiska, lai sabiedrība to pieņemtu un CCS
tiktu īstenota;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzskata, ka ir nepieciešamas 
noteicošas pārmaiņas sabiedrības uztverē 
par minēto tehnoloģiju un ka pirms 
jebkādiem centieniem padarīt CCS 
izmantošanu obligātu ir jāpanāk, ka 
sabiedrība pieņem CO2 uzglabāšanu uz 
sauszemes; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāuzsāk ES kampaņa, lai sniegtu 
informāciju par nozīmīgākajiem CCS 
aspektiem, koncentrējot uzmanību uz 
transporta infrastruktūru un 
uzglabāšanas procesu pazemē;

Or. pl

Grozījums Nr. 56
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž bažas par to, ka Londonas 
Protokola 6. pants varētu kavēt CCS 
atkritumu pārrobežu transportēšanu un 
tādējādi ierobežot CCS iespējas 
dalībvalstīs, kurās nav noteiktu 
uzglabāšanas vietu; tāpēc aicina 
līgumslēdzējas puses rast risinājumu, 
piemēram, ratificēt 2009. gadā grozīto 

svītrots
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6. pantu, lai nodrošinātu, ka tas nekļūst 
par šķērsli CCS izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž bažas par to, ka Londonas 
Protokola 6. pants varētu kavēt CCS 
atkritumu pārrobežu transportēšanu un 
tādējādi ierobežot CCS iespējas 
dalībvalstīs, kurās nav noteiktu 
uzglabāšanas vietu; tāpēc aicina 
līgumslēdzējas puses rast risinājumu, 
piemēram, ratificēt 2009. gadā grozīto 
6. pantu, lai nodrošinātu, ka tas nekļūst 
par šķērsli CCS izmantošanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Vicky Ford

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a aicina Komisiju veikt analīzi un 
iesniegt ziņojumu par to CCS līmeni, 
kuram būtu jābūt izmantotam līdz 
noteiktam laikam, piemēram, līdz 
2030. gadam, lai CCS sniegtu vērā 
ņemamu ieguldījumu 2050. gada emisiju 
samazināšanas mērķu īstenošanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Romana Jordan

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzskata, ka saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības principiem ir jāatbalsta ne tikai 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, bet arī pētniecība un 
inovācija attiecībā uz CO2 izmantošanu;

Or. sl

Grozījums Nr. 60
Vicky Ford

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.b aicina dalībvalstis nodrošināt, ka tām 
ir padziļināta izpratne par CCS potenciālu 
rūpnieciskā lietošanā, izmantojot emisiju, 
tehnoloģiju un izmaksu prognozes, lai 
rūpnieciska CCS gūtu ievērību īstermiņa 
un vidēja termiņa politikas lēmumos;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Vicky Ford

Atzinuma projekts
11.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.c atzīst, ka plānošana ir dalībvalsts 
kompetencē, un aicina Komisiju, kā arī 
dalībvalstis un vietējās pašpārvaldes 
plašāk un saskaņotāk pētīt CCS iespējas 
augstu emisiju rūpnieciskajās vietās, kas 
ievērojami atvieglos lēmumu pieņemšanu 
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par infrastruktūru un uzglabāšanu; 
uzskata, ka šādas vietas varētu veidot 
kopas un gūt labumu no kopējas 
infrastruktūras iespējām;

Or. en


