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GROZĪJUMI 001-004  
iesniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
 
ZiĦojums 
Vladimir Urutchev A7-0171/2014 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiĦām Kioto 
protokola tehniskā īstenošanā 
 
Regulas priekšlikums (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
5.a apsvērums 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Komisijai deleăētajos aktos, kas tiks 
pieĦemti saskaĦā ar šo regulu, būtu 
jāparedz, ka, tāpat kā Kioto protokola 
pirmā saistību perioda vienību 
pārvaldības procesos, periodiski jāveic 
neto klīrings, kur AAU pārskaitījumos 
būtu jāatspoguĜo Savienības kvotu neto 
pārskaitījumi, tostarp emisiju kvotu 
pārskaitījumi starp Savienību un trešām 
valstīm, kas piedalās ES ETS un nav 
kopīgās izpildes vienošanās dalībnieces 
(piemēram, Lihtenšteina un Norvēăija). 

 
 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
5.b apsvērums (jauns) 



 

 

 PE533.810/ 2 

 LV 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5b) Attiecīgie starptautiskie noteikumi, 
kas reglamentē emisiju uzskaiti un 
saistību izpildē panākto progresu, būtu 
jāpieĦem nākamajā konferencē par 
klimata pārmaiĦām, kas notiks 
2014. gada decembrī Limā. TādēĜ 
Komisijai būtu jāsadarbojas ar 
dalībvalstīm un trešām valstīm, lai 
nodrošinātu, ka Limas klimata 
konferencē tiek oficiāli pieĦemti Kioto 
protokola uzskaites noteikumi. Šo 
noteikumu rezultāts būtu jāatspoguĜo šajā 
regulā paredzētā Savienības reăistra un 
deleăēto aktu īstenošanā. 

Pamatojums 

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

 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
5.c apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5c) Klimata politikas, kā arī ekonomisko 
apstākĜu dēĜ būtiski samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas Savienībā, 
Savienības un dalībvalstu kontos attiecībā 
uz Kioto protokola otro saistību periodu 
radīsies ievērojams AAU, CER (sertificētu 
emisijas samazināšanas vienību) un ERU 
pārpalikums. SaskaĦā ar 
Lēmumu 1/CMP.8 līgumslēdzējām pusēm 
līdz 2014. gadam ir jāpārskata savas 
emisiju samazināšanas saistības otrajam 
saistību periodam, tāpēc Savienībai un 
dalībvalstīm būtu jāatceĜ vairākas 
vienības, lai nodrošinātu atbilstību 
prognozētajām faktiskajām emisijām un 
vismaz rentablam iekšzemes emisiju 
samazināšanas plānam, virzoties uz 
Savienības klimata mērėa 2050. gadam 
sasniegšanu. 
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Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
6. apsvērums 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Lai izveidotu saskaĦotus 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 
saskaĦošanu ar ES ETS un Lēmuma par 
kopīgiem centieniem darbību, būtu 
jādeleăē Komisijai pilnvaras pieĦemt 
deleăētos aktus saskaĦā ar LESD 
290. pantu. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleăētos aktus, būtu 
jānodrošina to saskaĦotība ar starptautiski 
atzītām uzskaites prasībām, Lēmumā [...] 
paredzētajiem kopīgās izpildes 
noteikumiem un attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem, 

(6) Lai izveidotu saskaĦotus 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 
saskaĦošanu ar ES ETS un Lēmuma par 
kopīgiem centieniem darbību, būtu 
jādeleăē Komisijai pilnvaras pieĦemt 
deleăētos aktus saskaĦā ar LESD 
290. pantu. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleăētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša 
nodošana Eiropas Parlamentam un 
Padomei, kā arī to saskaĦotība ar 
starptautiski atzītām uzskaites prasībām, 
Padomes Lēmumā par Kioto protokola 
Dohas grozījuma ratifikāciju 
paredzētajiem kopīgās izpildes 
noteikumiem un attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem, 

 


