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Grozījums Nr. 1
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. tā kā ES dalībvalstis piešķir daudz 
subsīdiju intensīvajām nozarēm, 
izmantojot fiskālu atbalstu, tostarp 
nodokļu atvieglojumus enerģijas 
izmantošanai, un cenu un ienākumu 
atbalstu energoietilpīgiem uzņēmumiem 
un procesiem1a;
_________________
1a Eiropas Klimatrīcības tīkls, "European 
Fat Cats: EU energy intensive industrie: 
paid to pollute, not to decarbonise", 2018. 
gada aprīlis.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a tā kā pārmērīgas emisiju kvotas, 
ko sākotnēji saņēma rūpniecības 
dalībnieki, radīja nepamatoti lielu 
necerētu peļņu (vairāk nekā 25 miljardus 
EUR laikposmā no 2008. līdz 2015. 
gadam)1b;
_________________
1b Eiropas Klimatrīcības tīkls, "European 
Fat Cats: EU energy intensive industrie: 
paid to pollute, not to decarbonise", 2018. 
gada aprīlis.
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.b tā kā intensīvo nozaru enerģijas 
patēriņš veido lielu daļu (37 %) no 
pasaules kopējā enerģijas patēriņa un tā 
kā tās ir atbildīgas par lielu daļu no gaisa 
piesārņojuma — tās rada aptuveni piekto 
daļu no kopējā siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjoma;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.c tā kā gaisa piesārņojums būtiski 
ietekmē veselību: katru gadu Eiropas 
Savienībā tas izraisa 231 554 
priekšlaicīgas nāves gadījumu, un gandrīz 
ceturto daļu šī piesārņojuma rada 
energoietilpīga rūpniecība;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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-1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.d tā kā gaisa piesārņojums rada 
ievērojamas ekonomiskās izmaksas, 
veselības aizsardzības izmaksām vien 
vidēji gadā sasniedzot vismaz 
215 miljardus EUR;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos 
mērķus;

1. uzskata, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) ieviešana būtu 
jāatliek, kamēr nebūs izskausta Covid 
pandēmija un kamēr pilnībā nebūs 
atjaunota Eiropas valstu ekonomiskā 
darbība, proti, kamēr 3 gadu periodā IKP 
gada vidējais pieaugums nebūs vismaz 2,5 
%;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos 
mērķus;

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt ES zaļo mērķu 
atbalstīšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Luděk Niedermayer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus;

1. uzskata, ka galvenajiem oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķiem vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus 
un radīt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus iekšzemes un ārvalstu 
ražotājiem, tādējādi veicinot Eiropas 
Savienībā izveidotu uzņēmumu 
konkurētspēju un zemu oglekļa dioksīda 
emisiju ražošanu Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos 
mērķus;

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt ES zaļo mērķu 
atbalstīšanai, risinot oglekļa emisiju 
pārvirzes problēmu, palielinot 
pieprasījumu pēc zemu oglekļa dioksīda 
emisiju ražošanas procesiem un 
produktiem un samazinot oglekļa saturu 
produktos; uzskata, ka galīgajam mērķim 
vajadzētu būt strādāt pie globālas klimata 
politikas ar globālu oglekļa cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
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Paul Tang, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos 
mērķus;

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt ES zaļo mērķu 
atbalstīšanai, stimulējot importa izraisīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu un investēšanu zaļā un 
energoefektīvā tehnoloģijā ES un 
pasaules līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Joachim Schuster

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus;

1. atzinīgi vērtē ES mērķi līdz 2050. 
gadam panākt sociāli taisnīgu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, kā arī 
60 % mērķi attiecībā uz 2030. gadu; ar 
bažām atzīmē vērienīgu mērķu trūkumu 
ar klimatu saistītajos centienos ES 
ekonomikas politikā, kā arī daudzās citās 
politikas jomās; prasa, lai Parīzes 
nolīgums un tajā noteiktais 1,5 % mērķis 
kļūtu par ekonomikas politikas vadošo 
principu, kuram būtu pielāgojamas visas 
iniciatīvas; uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus; 
uzsver, ka šīs iniciatīvas galīgajam 
mērķim vajadzētu būt vispārējai sistēmai, 
jo decentralizētiem klimata aizsardzības 
pasākumiem nebūs vēlamās ietekmes un 
tie tikai izraisītu oglekļa emisiju pārvirzi, 
kā arī negatīvi ietekmētu ES nozares; 
tādēļ ierosina eksternalizēt ES emisijas 
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kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS) kā 
iespējamu CBAM; sagaida, ka Komisija 
sāks sarunas par vispārēju pieeju PTO vai 
G20 ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Manon Aubry

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos 
mērķus;

1. atgādina par ES starptautiskajām 
saistībām, kas uzņemtas Parīzes 
nolīgumā; atzinīgi vērtē zaļo kursu, mērķi 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti 
un nesen paziņoto mērķi līdz 2030. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
vismaz par 60 %, par kuru nobalsoja 
Eiropas Parlaments; atzīmē starptautiska 
līmeņa centienu trūkumu klimata jomā, 
kuri būtu veicami, lai ierobežotu globālo 
sasilšanu līdz 1,5 °C; uzskata, ka 
galvenajam oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) mērķim vajadzētu būt 
ES zaļo mērķu atbalstīšanai un cīņai pret 
klimata pārmaiņām, jo īpaši, cīnoties pret 
oglekļa emisiju pārvirzi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus;

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus; 
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uzsver, ka CBAM būtu jāpapildina ar 
2050. gada dekarbonizācijas mērķi un 
nepieciešamajiem pārkārtošanās plāniem 
attiecībā uz ES rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos 
mērķus;

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt ES zaļo mērķu 
atbalstīšanai, cīnoties pret globālajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, darot 
iespējamu taisnīgu pārkārtošanos un 
īstenojot pamatmērķi, proti, panākt ES 
stratēģisko noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus;

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt ES zaļo mērķu 
atbalstīšanai, novēršot oglekļa emisiju 
pārvirzi un vienlaikus nodrošinot PTO 
noteikumu ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
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Agnès Evren

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus;

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos mērķus 
un sasniegt Parīzes nolīgumā noteiktos 
mērķus klimata jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt, novēršot oglekļa 
emisiju pārvirzi, atbalstīt ES zaļos 
mērķus;

1. uzskata, ka galvenajam oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) 
mērķim vajadzētu būt atbalstīt ES klimata 
jomas mērķus un veicināt 
klimatneitralitātes panākšanu līdz 2040. 
gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu CBAM nav nepieciešams, jo 
visas valstis ir vienojušās īstenot attiecīgo 
politiku emisiju jomā; uzskata, ka, ieviešot 
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CBAM, ES izrādītu neuzticēšanos trešām 
valstīm kopumā; atgādina, ka paziņojumā 
"Eiropas zaļais kurss" ir norādīts, ka 
trešām valstīm vajadzētu būt tādiem 
pašiem mērķiem klimata jomā kā Eiropas 
Savienībai;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzskata, ka CBAM ieviešana 
aizsargā dārgu zaļo ražošanu 
energoietilpīgās nozarēs Eiropas 
Savienībā pret lētākām oglekļietilpīgām 
alternatīvām un līdz ar to mazina 
konkurences spiedienu, kura mērķis ir 
cenas pazemināšanās; tādēļ noraida 
CBAM kā zaļā protekcionisma 
veicināšanas instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Agnès Evren

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž pārliecību, ka CBAM ir 
atbilstošs instruments, lai pasaules 
mērogā efektīvi veicinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 21
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
ierosināt tādu CBAM, kas nodrošinātu, ka 
importēto produktu cena precīzāk 
atspoguļo to oglekļa saturu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzstāj, ka CBAM būtu jāatbilst 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
(PTO) noteikumiem, jo PTO noteikumi 
nediskriminē atsevišķas ražotāju 
kategorijas, balstās uz objektīviem 
kritērijiem un tiem ir skaidrs mērķis vides 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c atzīmē, kas pastāv dažādi politikas 
instrumenti, kas ļauj īstenot CBAM, — no 
nodokļu instrumentiem līdz 
mehānismiem, kuri balstās uz ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS), 



AM\1217687LV.docx 13/56 PE660.214v01-00

LV

piemēram:
i) ievedmuitas nodoklis, kas varētu būt 
vienkāršs instruments, lai dotu spēcīgu un 
stabilu ar vidi saistītu cenas signālu 
administrēšanai, vienlaikus ievērojot PTO 
noteikumus, ja vien tas atspoguļo ES ETS 
cenas par tonnu ietekmi;
ii) oglekļa akcīzes nodoklis, ko varētu 
piemērot produktu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju saturam un kas raidītu stabilu 
cenas signālu.Šāds akcīzes nodoklis 
varētu dot iespēju ES eksportētajiem 
produktiem saglabāt konkurētspēju un ES 
stimulus vides jomā, vienlaikus ļaujot ES 
ražotājiem darboties vienlīdzīgos 
konkurences apstākļos gan ES, gan ārpus 
tās, izmantojot sistēmu, kas ļauj saskaņot 
nopirktās kvotas un samaksāto nodokli, 
kā arī likumīgus atskaitījumus;
iii) uz pieņēmumu balstīta ETS, kas radītu 
paralēlu sistēmu, kura atspoguļotu ES 
ETS cenas, neizkropļojot ES ETS kvotu 
cenas līdzsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d ja CBAM būtu fiskāls raksturs, 
atzinīgi vērtē iespēju ierosināt 
mehānismu, balstoties uz LESD 192. 
panta 2. punktu, lai izveidotu efektīvāku 
un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas 
procedūru ES enerģētikas un klimata 
politikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
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Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka 
mehānismam būtu jānodrošina viena 
oglekļa cena gan vietējiem ražotājiem, 
gan importētājiem;

2. ierosina neieviest CBAM, jo īpaši 
Covid krīzes laikā, jo tas neizbēgami 
izraisīs patēriņa cenu paaugstināšanos, 
kas savukārt pasliktinās daudzu ES 
iedzīvotāju un ģimeņu jau tā nestabilo 
finansiālo situāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Paul Tang, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

2. atzīmē — lai CBAM īstenotu kā 
ES ETS paplašinājumu, importētājiem 
būtu jāpērk kvotas atbilstoši to produktos 
iekļauto oglekļa emisiju apjomam; norāda, 
ka šāds mehānisms ir saistīts ar risku, ka 
varētu notikt ārvalstu iejaukšanās ES 
ETS līdzsvarā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Manon Aubry

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

2. ierosina CBAM izveidot kā 
alternatīvu ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmai (ES ETS), kas ir izrādījusies ļoti 
neefektīva oglekļa cenas paaugstināšanā; 
uzsver, ka ar šī mehānisma palīdzību 
oglekļa satura cenas noteikšanā būtu 
jāiekļauj transporta radītās emisijas; 
mudina par šī mehānisma mērķi noteikt 
importēto emisiju ES daļas samazināšanu; 
norāda, ka mehānismam būtu jānodrošina 
viena oglekļa cena gan vietējiem 
ražotājiem, gan importētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

2. aicina Komisiju izvērtēt visas 
dažādās oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma ieviešanas iespējas, tostarp ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašināšanu, paredzot 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
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emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; uzsver, ka ES ETS, 
pārveidojot maksimālās summas bāzi un 
pielāgojot lineāro samazinājuma 
koeficientu — kam būtu jānoved pie 
vērienīgas un jēgpilnas oglekļa cenas 
noteikšanas —, ir jāpaātrina 
nepieciešamā siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājuma panākšana 
saskaņā ar atjaunināto Savienības 
klimata mērķi 2030. gadam un mērķi līdz 
2050. gadam Eiropas Savienībā panākt 
siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijas; 
norāda, ka mehānismam būtu jānodrošina 
viena oglekļa cena gan vietējiem 
ražotājiem, gan importētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Agnès Evren

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem; 
uzskata, ka CBAM nevajadzētu radīt 
nesamērīgu slogu ES uzņēmumiem, jo 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU);

Or. fr

Grozījums Nr. 31



AM\1217687LV.docx 17/56 PE660.214v01-00

LV

Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Danuta Maria Hübner, 
Luděk Niedermayer, Jessica Polfjärd

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

2. ierosina ieviest CBAM kā papildu 
pasākumu ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmai (ES ETS), kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas no 
īpaša virtuālā kopējā fonda, kurš 
atspoguļo ES oglekļa cenu, — ja vien 
trešās valstis nav noteikušas maksimālo 
summu un ja to tirdzniecības sistēma ir 
pielīdzināma ES ETS — atbilstoši to 
produktos iekļauto oglekļa emisiju 
apjomam; norāda, ka mehānismam būtu 
jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem; 
rezultātā atbilstoši palielinātos kopējā 
emisijas kvotu summa, lai izvairītos no 
pēkšņa cenu paaugstinājuma;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

2. lai ievērotu PTO prasības attiecībā 
uz ārvalstu eksportētāju 
nediskriminēšanu, ierosina ieviest CBAM 
kā papildinošu mehānismu ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmai (ES ETS), 
piemēram, pieprasot importētājiem 
iegādāties kvotas, līdzīgi kā ETS, atbilstoši 
ar to produktiem saistīto oglekļa emisiju 
apjomam; norāda, ka mehānismam būtu 
jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ierosina ieviest CBAM kā ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES 
ETS) paplašinājumu, kas noteiktu 
importētājiem prasību iegādāties kvotas 
atbilstoši to produktos iekļauto oglekļa 
emisiju apjomam; norāda, ka mehānismam 
būtu jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

2. ierosina, izveidojot īpašu 
importētiem produktiem paredzētu kvotu 
fondu, ieviest CBAM kā ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ES ETS) 
paplašinājumu, kas noteiktu importētājiem 
prasību iegādāties kvotas atbilstoši to 
produktos iekļauto oglekļa emisiju 
apjomam; norāda, ka mehānismam būtu 
jānodrošina viena oglekļa cena gan 
vietējiem ražotājiem, gan importētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Clara Ponsatí Obiols
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir svarīgi izveidot 
CBAM pēc ES ETS parauga, lai vietējiem 
ražotājiem un importētājiem radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 
tomēr atzīmē, ka šāda mehānisma izveidei 
būtu jāietver ES ETS pārskatīšana, lai 
izvairītos no tā, ka ETS trūkumi tiek 
pārnesti arī uz CBAM; šajā sakarā uzsver, 
ka ES ETS nav bijusi pilnībā efektīva 
emisiju samazināšanas mērķu 
sasniegšanā; norāda uz starpību starp 
emisiju teorētisko maksimālo apjomu un 
emisiju pašreizējo faktisko apjomu; 
ierosina apsvērt iespēju atcelt bezmaksas 
emisijas kvotu piešķiršanu, kā arī ES ETS 
piemērošanas jomas pilnīgu 
paplašināšanu, tajā iekļaujot citas 
nozares, tādas kā aviācija un citi 
transporta sektori;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Paul Tang, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina par ES kvotu cenu kraso 
pazemināšanos 2020. gadā ekonomikas 
lejupslīdes rezultātā, ko izraisīja ar Covid-
19 saistītie ierobežošanas pasākumi, un 
par ES ETS cenu signāla nestabilajām 
iezīmēm un tāpēc prasa, lai ikviens 
CBAM politikas instruments nodrošinātu 
to, ka tiek maksāta minimālā cena par 
CO2 tonnu, un atspoguļotu nākotnē 
nepieciešamo augšupējo cenas korekciju; 
šajā sakarā atgādina, ka līdzās 
priekšlikumam par CBAM būtu jāierosina 
ES ETS pārskatīšana; 
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Or. en

Grozījums Nr. 37
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju veikt padziļinātu 
ietekmes izvērtējumu attiecībā dažādo 
mehānisma veidu ietekmi uz vidi un 
veselību; iesaka Komisijai, izvēloties 
mehānisma veidu, kā noteicošo faktoru 
izmantot vides kritēriju; aicina Komisiju 
šī ietekmes izvērtējuma rezultātus darīt 
publiski pieejamus pēc iespējas drīzāk un 
pirms sava tiesību akta priekšlikuma 
publicēšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Manon Aubry

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka šim mehānismam 
vajadzētu būt daļai no plašāka politiku 
kopuma, kura mērķis ir panākt mūsu 
ekonomikas dekarbonizāciju; prasa 
pārskatīt ES valsts atbalsta noteikumus, 
lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu 
spēcīgas dekarbonizētas rūpnieciskās 
bāzes izveidei Eiropas Savienībā; mudina 
par mehānisma mērķi noteikt importēto 
emisiju ES daļas samazināšanu, kas 
nozīmē vērtību ķēžu un to garuma 
saīsināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM 
piemērot visam importam, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus izkropļojumus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

3. mudina ierosināto CBAM 
nepiemērot nekādam importam, lai 
nepieļautu iekšējā tirgus izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM 
piemērot visam importam, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus izkropļojumus;

3. aicina Komisiju izvērtēt, kāda būtu 
CBAM ietekme, ja to piemērotu visam 
importam, tomēr, lai nodrošinātu ES vides 
jomas mērķu ātru sasniegšanu, mudina 
nodrošināt, ka īstenošanas agrīnā posmā 
tiek ietvertas vismaz visas energoietilpīgās 
nozares; 
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Or. en

Grozījums Nr. 42
Manon Aubry

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM 
piemērot visam importam, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus izkropļojumus;

3. ierosina izmantot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptvertu emisiju 
ziņā intensīvas nozares un nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku, 
un pēc tam laika gaitā tiktu paplašināts, 
aptverot visu importu; uzsver, ka 
ierosinātais CBAM galu galā būtu 
piemērojams visam importam, lai 
nepieļautu iekšējā tirgus izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Luděk Niedermayer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM 
piemērot visam importam, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus izkropļojumus;

3. uzskata, ka CBAM būtu jāaptver 
viss imports, taču vispirms tam jau līdz 
2023. gadam būtu jāaptver enerģētika un 
energoietilpīgās rūpniecības nozares, 
tādas kā cementa, tērauda, ķīmisko vielu 
un mēslošanas līdzekļu ražošana, kuras 
joprojām rada 94 % ES rūpniecisko 
emisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Inese Vaidere, Jessica 
Polfjärd
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM 
piemērot visam importam, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus izkropļojumus;

3. uzskata, ka CBAM būtu jāaptver 
viss imports, taču vispirms tam jau līdz 
2023. gadam būtu jāaptver enerģētika un 
energoietilpīgās rūpniecības nozares, 
tādas kā cementa, tērauda, ķīmisko vielu 
un mēslošanas līdzekļu ražošana, kuras 
joprojām saņem ievērojamus kvotu 
bezmaksas piešķīrumus un joprojām rada 
94 % ES rūpniecisko emisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM 
piemērot visam importam, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus izkropļojumus;

3. uzskata, ka CBAM galu galā būtu 
jāaptver viss imports, taču vispirms tam 
būtu jāaptver, piemēram, energoietilpīgās 
rūpniecības nozares, tādas kā cementa, 
tērauda, ķīmisko vielu un mēslošanas 
līdzekļu ražošana;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

3. mudina ierosināto CBAM balstīt uz 
rūpīgu ietekmes izvērtējumu, kurā 
izvērtēta dažādo izvēles iespēju ietekme arī 
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nozares līmenī; uzskata, ka CBAM būtu 
jāpiemēro pakāpeniski, vispirms to 
attiecinot uz atlasītiem produktiem, kas 
saistīti ar oglekļa emisiju pārvirzes 
nozarēm; mudina, lai ierosinātais CBAM 
nepieļautu iekšējā tirgus izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

3. mudina, lai ierosinātais CBAM 
vispirms aptvertu nozares ar vislielāko 
oglekļa emisiju īpatsvaru, pirms laika 
gaitā tiek paplašināta tā piemērošanas 
joma; uzsver, ka tam nevajadzētu radīt 
iekšējā tirgus izkropļojumus un ka par tā 
izmantošanas nosacījumu būtu jānosaka 
bezmaksas emisijas kvotu un valsts 
atbalsta piešķiršanas minētajām nozarēm 
netiešo izmaksu kompensēšanai tūlītēja 
izbeigšana;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visām ES ETS ietilpstošajām nozarēm, lai 
nepieļautu iekšējā tirgus izkropļojumus; 
uzskata, ka CBAM varētu aptvert arī 
produktus, kas satur lielu daudzumu šo 
energoietilpīgo primāro preču, kuras var 
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būt īpaši pakļautas oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu iekšējā 
tirgus izkropļojumus; uzsver 
nepieciešamību risināt jautājumu, kas 
saistīts ar pārvadāšanas emisiju 
iekļaušanu minētajā importā papildus ar 
produktu saistītajām emisijām;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

3. lai nepieļautu iekšējā tirgus 
izkropļojumus, mudina ierosināto CBAM 
galu galā piemērot visam importam, sākot 
ar dažām izmēģinājuma nozarēm, tādām 
kā tērauda, cementa, mēslošanas līdzekļu 
un elektroenerģijas ražošana;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Luis Garicano

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM 
piemērot visam importam, lai nepieļautu 
iekšējā tirgus izkropļojumus;

3. lai nepieļautu konkurences 
izkropļojumus starp produktiem iekšējā 
tirgū un visā vērtības ķēdē, mudina 
CBAM piemērot jebkādam importam, kas 
ietver materiālus, uz kuriem attiecas ES 
ETS;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Agnès Evren

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

3. mudina, lai ierosinātais CBAM 
tiktu piemērots visam importam nolūkā 
nepieļaut iekšējā tirgus izkropļojumus un 
lai tas garantētu ES ekonomikas 
konkurētspēju;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

3. mudina ierosināto CBAM piemērot 
visam importam, lai nepieļautu globālā 
tirgus izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 54
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Niels Fuglsang, Paul Tang

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīmē, ka oglekļa satura 
noteikšana galaproduktā vai 
starpproduktā ir sarežģīta starptautisko 
vērtības ķēžu dēļ; turklāt ar bažām 
norāda, ka tikai uz pamatmateriāliem 
balstīts mehānisms importa jomā varētu 
izraisīt pāreju uz tādiem starpproduktiem 
un galaproduktiem, kuri neietilpst 
mehānisma darbības jomā, un nodarīt 
kaitējumu ES rūpniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Joachim Schuster

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa 
preču oglekļa satura mērīšanai pēc to 
sastāvā iekļautajiem pamatmateriāliem 
(kā izklāstīts Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas priekšlikumā); 
atgādina, ka šādā iespējamajā 
pielāgošanā katru tā pamatmateriāla 
vērtību, uz ko attiecas ES ETS, reizinātu 
ar šāda materiāla oglekļa intensitātes 
vērtību, un to ideālā gadījumā būtu 
jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, ka 
būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

4. prasa izmantot tādu oglekļa satura 
aprēķināšanas metodi, kas ES ražotājus 
nenostādītu nelabvēlīgākā situācijā; prasa 
izmantot tādu aprēķināšanas metodi, kurā 
pēc iespējas vairāk tiktu ņemts vērā 
faktiskais oglekļa saturs attiecīgajās 
precēs; ierosina, ka par visreālistiskākā 
oglekļa satura noteikšanu precēs, kā arī 
par attiecīgās preces ienākšanas tirgū 
cenas noteikšanu vajadzētu būt 
atbildīgai neatkarīgai aģentūrai; prasa 
attiecīgajos aprēķinos iekļaut pašreizējās 
trešo valstu oglekļa cenas noteikšanas 
sistēmas; prasa Komisijai apsvērt iespēju 
izvērtēt visus produktus saskaņā ar 
sliktāko scenāriju, t. i., aprēķinos izmantot 
ražošanas metodi, kas rada visvairāk 
emisiju, un tādējādi stimulēt ražotājus 
apmainīties ar informāciju par oglekļa 
saturu to produktos, lai maksātu zemāku 
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oglekļa ievedkorekciju;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Manon Aubry

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

4. atzīmē Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas priekšlikumu 
ieviest modeli importa preču oglekļa satura 
mērīšanai pēc to sastāvā iekļautajiem 
pamatmateriāliem; atgādina, ka, veicot 
šādu aproksimāciju, tiktu apsvērts ikviens 
ES ETS aptverts pamatmateriāls un tas 
tiktu reizināts ar tā oglekļa dioksīda 
emisiju intensitātes vērtību, ko varētu 
noteikt valsts līmenī; tomēr uzsver, ka būtu 
jāļauj importētājiem ar augstāku oglekļa 
emisiju efektivitāti pierādīt savu produktu 
specifisko oglekļa emisiju intensitāti; 
uzsver, ka ir svarīgi mērīt un ietvert 
mehānismā arī transporta radītās 
emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Paul Tang, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
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ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts un nozares līmenī; 
tomēr uzsver, ka būtu jāļauj importētājiem 
ar augstāku oglekļa emisiju efektivitāti 
pierādīt savu produktu specifisko oglekļa 
emisiju intensitāti; uzskata — lai 
izmantotu CBAM, būtu jāpārvalda 
spēcīga un neatkarīga infrastruktūra, jo 
īpaši attiecībā uz oglekļa satura mērīšanu 
importētajos produktos, sertifikāciju, 
nodokļu dubultu uzlikšanu un/vai 
līdzvērtīgas oglekļa cenas noteikšanas 
sistēmas pastāvēšanu importēto produktu 
izcelsmes valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, 
ka šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

4. iesaka ieviest modeli, saskaņā ar 
kuru CBAM tiek piemērots jebkādai 
importēto produktu oglekļa pēdai, kas 
pārsniedz ES standartlīmeni; tomēr 
uzsver, ka būtu jāļauj importētājiem ar 
augstāku oglekļa emisiju efektivitāti 
pierādīt savu produktu specifisko oglekļa 
emisiju intensitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Sirpa Pietikäinen
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti; turklāt uzskata, ka 
importētājiem vajadzētu būt iespējai 
saskaņā ar ES standartiem attiecībā uz 
MZV pierādīt, ka to produktos oglekļa 
saturs ir zemāks par standartlīmeni, un 
tiesībām uz attiecīgi pielāgotu CBAM 
cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, 
ka šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 

4. iesaka ieviest modeli pēc iespējas 
objektīvākai un precīzākai importa preču 
oglekļa satura mērīšanai, tostarp visā 
produktu vērtības ķēdē; uzsver, ka 
importētājiem, kuri uzskata, ka tie ir 
oglekļa emisiju ziņā efektīvāki, nekā 
norādīts izvērtējumā, vajadzētu būt 
nodrošinātai iespējai pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;
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oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka ES līmenī; tomēr uzsver, ka 
būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti; šai elastīgajai sistēmai būtu 
jābalstās uz objektīviem un saskaņotiem 
parametriem, tādiem kā virknes vērtības 
reizinātāju, nevis viena fiksēta reizinātāja, 
noteikšana;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
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izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti, lai mudinātu globālā līmenī 
veikt inovāciju un investīcijas zaļākās 
tehnoloģijās;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

4. iesaka izvērtēt modeli importa 
preču oglekļa satura mērīšanai pēc to 
sastāvā iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti; ierosināto modeli varētu 
izmantot par pamatu sarunām ar PTO;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Luděk Niedermayer

Atzinuma projekts
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4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka ražotāja līmenī, jo tādējādi 
tiktu atalgoti oglekļa emisiju ziņā efektīvi 
uzņēmumi; ja iepriekšminētais nebūtu 
iespējams, to būtu jānosaka valsts līmenī 
ar iespējamu korekcijas izdarīšanu 
attiecībā uz dažādiem oglekļa emisiju 
efektivitātes līmeņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Luis Garicano

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

4. iesaka ieviest modeli ikvienas 
importa preces oglekļa satura mērīšanai 
pēc tās sastāvā iekļautajiem 
pamatmateriāliem (kā izklāstīts Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
priekšlikumā); atgādina, ka šādā 
iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Inese Vaidere, Danuta 
Maria Hübner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka valsts līmenī; tomēr uzsver, 
ka būtu jāļauj importētājiem ar augstāku 
oglekļa emisiju  efektivitāti pierādīt savu 
produktu specifisko oglekļa emisiju 
intensitāti;

4. iesaka ieviest modeli importa preču 
oglekļa satura mērīšanai pēc to sastāvā 
iekļautajiem pamatmateriāliem (kā 
izklāstīts Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšlikumā); atgādina, ka 
šādā iespējamajā pielāgošanā katru tā 
pamatmateriāla vērtību, uz ko attiecas ES 
ETS, reizinātu ar šāda materiāla oglekļa 
intensitātes vērtību, un to ideālā gadījumā 
būtu jānosaka ražotāja līmenī; tomēr 
uzsver, ka būtu jāļauj importētājiem ar 
augstāku oglekļa emisiju efektivitāti 
pierādīt savu produktu specifisko oglekļa 
emisiju intensitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, 
lai saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 

5. uzskata, ka CBAM īstenošana 
būtu šķērslis ES reindustrializācijai;
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eksportam;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, 
lai saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

5. uzskata, ka principā ES ražotājiem 
un importētājiem ES tirgū būtu 
jāsaskaras ar vienādām oglekļa izmaksām 
un ka ES eksportētājiem būtu jāsaskaras 
ar tādām pašām izmaksām kā trešo valstu 
ražotājiem ārpus ES tirgus; tādēļ prasa, 
lai efektīva CBAM īstenošana konkrētā 
nozarē darītu galu bezmaksas kvotu 
piešķiršanai šajā nozarē, un aicina 
Komisiju izvērtēt un ierosināt tādu 
eksporta atbalsta pasākumu ieviešanu, 
kuri arī turpmāk atbilstu PTO 
noteikumiem un ES mērķiem vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Danuta Maria Hübner, 
Esther de Lange

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, lai 

5. vismaz līdz 2030. gadam CBAM 
satvaram vajadzētu būt pasākumam, kas 
papildina pašreizējos oglekļa emisiju 
pārvirzes pasākumus, kuri tiek īstenoti 
saskaņā ar ES ETS; ja pēc 2030. gada būs 
izveidoti pasaules tirgi zema oglekļa 
satura produktiem, CBAM varētu novest 
pie pakāpeniskas atteikšanās no 
bezmaksas kvotu piešķiršanas; šī 
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saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

mehānisma mērķis ir nodrošināt, ka ES 
ražotāji un importētāji ES tirgū saskaras 
ar līdzīgām oglekļa izmaksām; norāda, ka 
šī pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, lai 
saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, 
lai saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

5. atzīmē, ka CBAM īstenošana pašos 
pamatos mainītu ES ETS jēdzienu un 
paplašinātu tās piemērošanas jomu, 
tādējādi rosinot uz šīs sistēmas kā tādas 
rūpīgu izvērtēšanu; norāda, ka krasas un 
priekšlaicīgas izmaiņas ES ETS var 
apdraudēt tās efektivitāti un ilgtermiņa 
ticamību;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Manon Aubry

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
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nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, 
lai saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, lai 
saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

5. prasa, lai CBAM aprēķināšana 
tiktu saskaņota ar bezmaksas kvotu 
piešķiršanu, jo šāda pieeja nodrošinātu to, 
ka ES ražotāji un importētāji ES tirgū 
saskartos ar vienādām oglekļa izmaksām; 
norāda, ka šāda pieeja novērstu 
problēmas, kas saistītas ar eksporta atlaižu 
atbilstību PTO noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Luis Garicano

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
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pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, lai 
saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana simetriski būtu 
jāapvieno ar daļēju eksporta atlaižu 
ieviešanu; ar šādām eksporta atlaidēm 
nevajadzētu atlīdzināt vairāk nekā 
pašreizējo bezmaksas kvotu līmeni, lai 
saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, lai 
saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, lai 
saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam, kā arī nepieļaujot to, ka 
oglekļa emisiju pārvirze jebkādā veidā 
apdraud pasaules mēroga politikas 
klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Luděk Niedermayer
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, 
lai saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šie 
pasākumi nenodrošina vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES eksportētājiem; 
prasa Eiropas Komisijai ierosināt 
pasākumu kopumu, kas nodrošinātu 
spēcīgus stimulus dekarbonizācijai 
Eiropas Savienībā un ārpus tās, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus ES eksportam.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, 
lai saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

5. uzstāj, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā nekavējoties tiktu pārtraukta 
bezmaksas kvotu piešķiršana, jo šis 
mehānisms nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; iebilst pret 
jebkādu eksporta atlaižu ieviešanu, jo tās 
apdraudētu šī mehānisma pamatmērķi, 
mazinot stimulus eksportējošām 
rūpniecības nozarēm mazināt savu 
ietekmi uz klimatu;

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Engin Eroglu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pēc atbilstoša pārejas perioda 
pakāpeniski tiktu pārtraukta bezmaksas 
kvotu piešķiršana, jo šis mehānisms 
nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, lai 
saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

5. prasa, lai CBAM īstenošanas 
rezultātā pakāpeniski tiktu pārtraukta 
bezmaksas kvotu piešķiršana, jo šis 
mehānisms nodrošina, ka ES ražotājiem un 
importētājiem ES tirgū tiks piemērotas 
vienādas oglekļa izmaksas; norāda, ka šī 
pakāpeniskā pārtraukšana būtu paralēli 
jāapvieno ar eksporta atlaižu ieviešanu, lai 
saglabātu spēcīgus dekarbonizācijas 
stimulus, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
eksportam;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka jebkāda CBAM 
piemērošana izejvielām, pusfabrikātiem 
un pamatprecēm negatīvi ietekmētu ES 
rūpniecības konkurētspēju; mudina 
CBAM nepiemērot nekādām izejvielām, 
pusfabrikātiem vai pamatprecēm, kuras 
nav iespējams ražot ES un kurām nav 
"ražots ES" alternatīva risinājuma;

Or. en

Grozījums Nr. 79
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Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka trešo valstu 
importētājiem nevajadzētu par to 
produktos iekļauto oglekļa saturu maksāt 
divreiz;

6. uzsver, ka par zaļo kursu 
nevajadzētu maksāt ES patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Luděk Niedermayer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka trešo valstu 
importētājiem nevajadzētu par to produktos 
iekļauto oglekļa saturu maksāt divreiz;

6. uzsver, ka trešo valstu 
importētājiem nevajadzētu par to produktos 
iekļauto oglekļa saturu maksāt divreiz; 
prasa Eiropas Komisijai veikt riska 
izvērtēšanu un ierosināt veidus riska 
mazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka trešo valstu 
importētājiem nevajadzētu par to 
produktos iekļauto oglekļa saturu maksāt 
divreiz;

6. uzsver, ka trešo valstu 
importētājiem būtu jāpiemēro tāds pats 
režīms bez jebkādas diskriminācijas un ka 
tiem nevajadzētu maksāt divreiz par 
oglekļa saturu to produktos;

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka trešo valstu 
importētājiem nevajadzētu par to 
produktos iekļauto oglekļa saturu maksāt 
divreiz;

6. uzsver, ka trešo valstu importētāji 
ir pasargāti no divreizējas maksāšanas 
par oglekļa saturu to produktos;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM 
iekļaut ES budžetā;

7. noraida CBAM ieņēmumu 
iekļaušanu ES budžetā, jo ES būtu 
finansējama tikai no dalības maksas un 
tai nekad nevajadzētu iegūt tiesības pašai 
iekasēt nodokļus; atgādina, ka saskaņā ar 
LESD 113. un 115. pantu jebkādu jaunu 
pašu resursu veidu ieviešanai ir 
nepieciešama dalībvalstu vienprātība un 
valstu parlamentu veikta ratifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM 7. prasa ieņēmumus no CBAM sadalīt 
starp dalībvalstīm; uzsver, ka lēmums par 
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iekļaut ES budžetā; ES budžeta lielumu vienmēr būtu 
jāpieņem dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Jessica Polfjärd, Esther 
de Lange, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM 
iekļaut ES budžetā;

7. uzskata — tā kā CBAM ir ar vidi 
saistīts pasākums, attiecīgos ieņēmumus 
varētu izmantot, lai līdzfinansētu 
projektus, kas veicina tehnoloģisko un 
enerģētisko pārkārtošanos, kā arī 
pētniecību par mazoglekļa projektiem un 
turpmākiem projektiem atbilstoši 
Savienības mērķiem vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Paul Tang, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM 
iekļaut ES budžetā;

7. atbalsta Komisijas nodomu iekļaut 
ieņēmumus no CBAM ES budžetā; atzīst, 
ka papildu ieņēmumus radītu gan CBAM, 
gan ES ETS bezmaksas kvotu atcelšana; 
tādēļ prasa, lai šie papildu ieņēmumi 
kļūtu par jauniem pašu resursu veidiem; 
uzskata, ka šie ieņēmumi būtu jāizmanto, 
lai atbalstītu ES mērķus vides un 
ilgtspējīgas attīstības jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā;

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā; uzskata, ka šie resursi ir 
jāizmanto rīcībai klimata jomā gan 
Eiropas Savienībā, gan ārpus tās; iesaka 
šos resursus daļēji izmantot, lai 
palielinātu ES ieguldījumu jaunattīstības 
valstīm paredzētajā pielāgošanās fondā, 
kas izveidots ar Parīzes nolīgumu, lai 
jaunattīstības valstīs atbalstītu 
pārkārtošanos vides jomā; uzsver, ka 
šādus ieņēmumus nevajadzētu uzskatīt 
par pastāvīgiem ieņēmumiem, tāpēc ka 
veiksmīgas izmantošanas gadījumā 
CBAM laika gaitā vairs neradīs 
ieņēmumus, jo arī citas valstis savu 
oglekļa emisiju cenu noteiks tādā pašā 
veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Manon Aubry

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā;

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā; ir pārliecināts, ka šie resursi 
ir jāizmanto sociāliem un ar klimatu 
saistītiem pasākumiem, tostarp, lai 
atbalstītu trešo valstu centienus 
dekarbonizēt savu ekonomiku, 
dekarbonizēt un veidot zaļāku Eiropas 
rūpniecību, mazināt klimata pārmaiņas 
un pielāgoties tām, kā arī atbalstīt 
mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem 
un kompensēt importēto preču cenu 
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jebkādu pieaugumu šī mehānisma 
īstenošanas rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Joachim Schuster

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā;

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā un paredzēt tos ES darbībām 
klimata pārmaiņu apkarošanas jomā; 
prasa CBAM radītos līdzekļus no jauna 
ieguldīt oglekļneitrālu tehnoloģiju 
attīstībā un tādas neatkarīgas aģentūras 
izveidē, kura būtu atbildīga par oglekļa 
satura un par tirgū ienākšanas cenas 
noteikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Luděk Niedermayer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā;

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā; tā kā CBAM ir ar vidi saistīts 
pasākums, tā radītos ieņēmumus varētu 
izmantot, lai līdzfinansētu projektus, kas 
veicina tehnoloģisko un enerģētisko 
pārkārtošanos, kā arī pētniecību par 
mazoglekļa projektiem un turpmākiem 
projektiem atbilstoši Savienības mērķiem 
vides jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Agnès Evren

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā;

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā; uzskata, ka šie ieņēmumi 
prioritārā kārtā būtu piešķirami 
pētniecībai un inovācijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā;

7. prasa ieņēmumus no CBAM iekļaut 
ES budžetā; uzskata, ka šādi ieņēmumi 
būtu izmantojami tikai ar klimatu saistītu 
mērķu finansēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka tādu pasākumu 
ieviešana, kuros izmanto netiešo nodokļu 
politiku, ir jāveic, pienācīgi ņemot vērā to 
ekonomisko un sociālo ietekmi un 
dalībvalstu ekonomikas un īpatnības, un 
ka būtu jāparedz atbilstošs pārejas 
periods, lai nodrošinātu vienmērīgu 
pāreju un izvairītos no ekonomiskiem 
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satricinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt 
dažādo CBAM variantu ietekmi uz 
vismazāk attīstītajām valstīm un mazajām 
salu jaunattīstības valstīm, jo tās ir 
vismazāk aizsargātas pret klimata 
pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Paul Tang, Niels Fuglsang

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums 
ir saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 96
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums ir 
saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis.

8. uzskata, ka minētais priekšlikums ir 
jāapspriež ar Pasaules Tirdzniecības 
organizāciju (PTO), lai izvērtētu tā 
atbilstību PTO noteikumiem nolūkā 
nodrošināt, ka tas nediskriminē atsevišķas 
ražotāju kategorijas, ka tas balstās uz 
objektīviem kritērijiem un ka tam ir skaidrs 
mērķis vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums 
ir saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis.

8. uzskata, ka minētais mehānisms 
būtu jāizstrādā tā, lai tas negatīvi 
neietekmētu starptautisko tirdzniecību, 
atbilstu Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, 
nediskriminējot atsevišķas ražotāju 
kategorijas, balstītos uz objektīviem 
kritērijiem un lai tam būtu skaidrs mērķis 
vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums 
ir saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 

8. uzskata, ka CBAM pilnībā atbilst 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
noteikumiem, nediskriminē atsevišķas 
ražotāju kategorijas vai pēc izcelsmes 
valsts un balstās uz stabilu un steidzamu 
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vides mērķis. mērķi vides jomā, kura pamatā ir 
pārredzami, uz zinātni balstīti un objektīvi 
kritēriji; turklāt aicina Komisiju veikt 
daudzpusējas PTO reformas, kas 
nodrošina, ka starptautiskās tirdzniecības 
tiesības atbilst Parīzes nolīguma mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Joachim Schuster

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums ir 
saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis.

8. uzskata, ka minētais priekšlikums ir 
saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis; sagaida, ka Komisija 
steidzami uzņemsies iniciatīvu attiecībā uz 
PTO reformu, lai panāktu pilnīgu 
atbilstību Parīzes nolīguma mērķiem 
klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Manon Aubry

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums ir 
saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis.

8. atgādina noteikumus par 
izņēmumu vides jomā, kas paredzēti 
Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (GATT) 20. pantā; uzskata, 
ka minētais priekšlikums ir saderīgs ar 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
noteikumiem, jo tas nediskriminē 
ražotājus, ir balstīts uz objektīviem 
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kritērijiem un tam ir skaidrs vides mērķis.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums ir 
saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis.

8. uzskata, ka minētais priekšlikums ir 
saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis; tādēļ minētā mehānisma 
izstrāde būtu apspriežama Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Agnès Evren

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums ir 
saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis.

8. uzskata, ka minētais priekšlikums 
atbilst Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
noteikumiem un ES starptautiskajām 
saistībām, jo tas paredz vienāda režīma 
piemērošanu importam un iekšzemes 
produkcijai, balstās uz objektīviem 
kritērijiem un tam ir skaidrs mērķis vides 
jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Damien Carême
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Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums 
ir saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis.

8. uzskata, ka CBAM atbilst Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas noteikumiem 
tiktāl, ciktāl tas nediskriminē atsevišķas 
ražotāju kategorijas, balstās uz 
objektīviem kritērijiem un īsteno sākotnējo 
mērķi, proti, nodrošināt vides un veselības 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Luděk Niedermayer

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka minētais priekšlikums 
ir saderīgs ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem, jo tas 
nediskriminē ražotājus, ir balstīts uz 
objektīviem kritērijiem un tam ir skaidrs 
vides mērķis.

8. uzskata, ka minētajam 
priekšlikumam būtu jāatbilst Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, 
ka tam nevajadzētu diskriminēt atsevišķas 
ražotāju kategorijas, ka tam būtu 
jābalstās uz objektīviem kritērijiem un ka 
tam vajadzētu būt skaidram mērķim vides 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka protekcionistisku 
pasākumu ieviešana nereti izraisa 
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pretpasākumus ar neparedzamām sekām 
uzņēmumiem un patērētājiem; atzīmē, ka 
šķēršļi tirdzniecībai parasti izraisa 
eksporta un importa samazināšanos un 
ekonomikas izaugsmes tempa 
pazemināšanos; turklāt uzsver 
nepieciešamību pēc līdzsvarotas un 
holistiskas pieejas, kas arī turpmāk 
nodrošinātu tirdzniecības un investēšanas 
iespējas citās pasaules valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Niels Fuglsang, Paul Tang

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver nepieciešamību ierobežot 
minētā mehānisma izraisītos 
starptautiskos pretpasākumus, kas vērsti 
pret ES; mudina Komisiju nodrošināt 
mehānisma atbilstību Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas noteikumiem 
un tā izstrādē izmantot daudzpusēju 
pieeju; uzsver, ka mehānismam būtu 
jābalstās uz daudzpusēju pieeju, kā arī 
jāņem vērā Eiropas Savienības kā 
pasaules lielākā tirdzniecības bloka 
nostāja;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka līdztekus minētā 
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mehānisma īstenošanai ir jāpārskata ES 
ETS, kā arī jāatceļ visi valsts līmenī 
ieviestie nodokļu atbrīvojumi attiecībā uz 
enerģiju, ko izmanto energoietilpīgās 
nozarēs; tādēļ aicina Komisiju izvērtēt 
dalībvalstu dažādo praksi attiecībā uz 
nodokļu atbrīvojumiem, kas paredzēti 
energoietilpīgām nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Joachim Schuster

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju veikt ietekmes 
izvērtējumu un visos attīstības procesa 
posmos visaptveroši iesaistīt Eiropas 
Parlamentu; prasa izveidot rūpīgas 
uzraudzības mehānismu attiecībā uz 
CBAM, kā arī uzraudzības un 
pārskatīšanas procedūru, kurā pilnībā 
būtu iesaistīts Eiropas Parlaments;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka Komisijai nevajadzētu 
īstenot vienpusēju pieeju CBAM, bet gan 
iesaistīties divpusējās un daudzpusējās 
sarunās ar trešām valstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b prasa izvērtēt minētā priekšlikuma 
ietekmi ieņēmumu, izmaksu un citādā 
ziņā uz patērētājiem un uzņēmumiem ES 
dalībvalstīs un uz pasaules ekonomiku 
kopumā; uzskata, ka būtu jāaplēš, cik 
lielā mērā CABT samazinātu globālās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un atbilstoši 
— cik lielā mērā tas mazinātu globālo 
vidējās temperatūras pieaugumu;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzsver, ka mehānisma īstenošanas 
pamatā vajadzētu būt ES standartu 
kopumam, kas novērstu tā apiešanu vai 
ļaunprātīgu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina Komisiju rūpīgi izpētīt 
CBAM atbilstību ES noslēgtajiem BTN;
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Or. en

Grozījums Nr. 113
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzsver, ka CBAM un ES ETS 
nevajadzētu uztvert kā pietiekamus 
elementus oglekļa dioksīda un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai; uzskata, ka 
visefektīvākais veids, kā to izdarīt, ir 
pieņemt saistošas normas un standartus 
attiecībā uz produktiem, nevis paļauties uz 
oglekļa dioksīda emisiju tirgu; tādēļ 
mudina Komisiju iesniegt priekšlikumus 
arī šajā virzienā, kā papildinājumu 
CBAM;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c atzīmē, ka protekcionistiski 
pasākumi var kavēt ekonomisko attīstību 
jaunattīstības valstīs, tādējādi apdraudot 
šo valstu ilgtermiņa spēju aizsargāt vidi 
vietējā, reģionālā un pasaules mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Gunnar Beck, Sylvia Limmer
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Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c noraida oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma izveidi.

Or. en


