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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienība 2007. gadā apņēmās līdz 2020. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināt par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Tā kā šis mērķis ļoti būtiski ietekmē atsevišķu reģionu ekonomisko un sociālo kohēziju, ir 
jāuzsver, ka energoefektīvu Eiropas ekonomiku, kurā būtu zems siltumnīcefekta gāzu emisiju 
līmenis, var sasniegt tikai tad, ja šo aspektu integrē kohēzijas politikā. Šīs divas mērķu jomas 
ir jāsasaista kopā, un ieteicams siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas aspektus iekļaut 
kohēzijai un strukturālajai attīstībai iezīmēto līdzekļu nosacījumu sistēmā.

Reģionu ekonomisko atšķirību dēļ siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana atpalikušiem 
reģioniem var radīt ievērojamu apgrūtinājumu. Tāpēc šādiem reģioniem jāsaņem īpašs 
finansējums, lai ES mērķu sasniegšana tiem neizraisītu nepamatoti augstus zaudējumus.

Lai gan Eiropas Savienība uzliek pienākumu dalībvalstu valdībām uzņemties šīs saistības, tas 
izraisa ievērojamu apgrūtinājumu vietējām un reģionālām pašvaldībām un citiem vietējiem un 
reģionāliem atbalsta forumiem un organizācijām. Vērienīgo mērķi var sasniegt tikai tad, ja 
uzdevumu saskaņošanā un izpildē notiek pastāvīga vertikāla sadarbība starp centrālo valdību 
un vietējām/reģionālām organizācijām un pastāvīga horizontāla sadarbība starp 
vietējām/reģionālām organizācijām.

Tomēr, ņemot vērā, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju lielu daļu izraisa privātā sektora tirgus 
dalībnieki un individuālie patērētāji, programmas īstenošanai būtiski svarīgi ir iesaistīt 
rūpnieciskos uzņēmumus un mājsaimniecības gan dalībvalstu, gan reģionālā līmenī. Tirgus 
dalībnieku ieinteresētība palielināt enerģijas ražošanu no atjaunojamiem avotiem ir jāveicina 
ar ekonomiskiem līdzekļiem, tādējādi ievērojami atbalstot dalībvalstu saistību izpildi.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas vairākās dalībvalstīs ir ievērojami mazinājušās kopš 
1990. gada, tomēr Komisija, par priekšlikuma pamatu ņemot 2005. gadu, neņem vērā līdz šim 
īstenotos centienus. Atsevišķu dalībvalstu līdz šim sasniegtie rezultāti ir jāatzīst, tāpēc par 
salīdzinājuma pamatu tiek ieteikts izmantot 1990. gadu.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IK uz vienu 
iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam patlaban ir 
nosacīti zems IK uz vienu iedzīvotāju un 
tādējādi pastāv augsta IK pieauguma 
iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu. Neskatoties 
uz to, šie mērķi uzskatāmi par emisiju 
ierobežojumu, un tie liek minētajām 
dalībvalstīm veikt pasākumus emisiju 
pieauguma ierobežošanai. Dalībvalstīm, 
kam patlaban ir nosacīti augsts IK uz vienu 
iedzīvotāju, ir jāsamazina savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

(7) Dalībvalstu pasākumiem samazināšanās 
sasniegšanai jābalstās uz solidaritātes 
principu dalībvalstu starpā, kā arī uz 
nepieciešamību panākt ilgspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā, 
ievērojot dalībvalstu nosacīto IK uz vienu 
iedzīvotāju. Dalībvalstis, kam patlaban ir 
nosacīti zems IKP uz vienu iedzīvotāju un 
tādējādi pastāv augsta IKP pieauguma 
iespējas, var palielināt savas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, taču tām 
jāierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas 
pieaugums, lai sekmētu Kopienas vispārējo 
apņemšanos samazināt emisijas.
Dalībvalstīm, kam patlaban ir  nosacīti
augsts IKP uz vienu iedzīvotāju, ir 
jāsamazina savas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas salīdzinājumā ar 1990. gadu.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu taisnīgu katras 
dalībvalsts ieguldījumu Kopienas 
neatkarīgo saistību izpildē, nevienai valstij 
nedrīkst izvirzīt prasību samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2020. gadā 
par vairāk nekā 20% zem 2005. gada 
līmeņa un nevienai valstij nedrīkst atļaut 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2020. gadā par vairāk nekā 20% virs 2005.
gada līmeņa. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai jānotiek no 2013. līdz 
2020. gadam, kuru laikā katra dalībvalsts 

(8) Lai nodrošinātu taisnīgu katras 
dalībvalsts ieguldījumu Kopienas 
neatkarīgo saistību izpildē, nevienai valstij 
nedrīkst izvirzīt prasību samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2020. gadā 
par vairāk nekā 20 % zem 1990. gada
līmeņa un nevienai valstij nedrīkst atļaut 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2020. gadā par vairāk nekā 20 % virs 
1990. gada līmeņa. Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai jānotiek no 
2013. līdz 2020. gadam, kuru laikā katra 
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drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts nākamajā gadā, bet dalībvalstis, 
kuru emisiju apjomi ir mazāki par 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu drīkst pārnest uz 
nākamo gadu.

dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts nākamajā gadā, bet dalībvalstis, 
kuru emisiju apjomi ir mazāki par 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu drīkst pārnest uz 
nākamo gadu.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums 
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
nozarēs, kuras nav ietvertas Direktīvā 
2003/87/EK, ir katru gadu lineāri 
jāsamazina arī pēc 2020. gada, līdz 
2050. gadam panākot 80% samazinājumu 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, ar 
mērķi visbeidzot Eiropas Savienībā 
pārtraukt fosilās degvielas radītās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Komisijai 
līdz 2012. gadam jāizskata šī mērķa 
piemērotība, pamatojoties uz ES 
starptautiskajām saistībām un 
jaunākajiem zinātniskajiem datiem par 
klimata izmaiņām un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas apjomu, kas 
ir vajadzīgs, lai novērstu bīstamu 
antropogēnisku ietekmi uz klimata 
sistēmu, atzīstot, ka vietējās un reģionālās 
kopienas sniedz lielu ieguldījumu emisijas 
samazināšanā.. Komisijas uzdevums 
vajadzības gadījumā ir iesniegt 
priekšlikumus mērķu diferencēšanai 
dalībvalstīs.
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Pamatojums

Eiropadomes 2007. gada marta sanāksmē norādīja, ka līdz 2050. gadam attīstītajās valstīs 
emisija ir jāsamazina par 60-80 %. Lai tas notiktu, dalībvalstīm ir jāīsteno ilgtermiņa politika 
vairākās jomās, piemēram, mājokļu būvniecības, zemes izmantošanas un transporta jomā, lai 
nepieļautu turpmākus ieguldījumus infrastruktūrā, kas nav savienojama ar dabas 
aizsardzības mērķiem. Turklāt tas ir saskaņā ar ETS priekšlikumu, kurā arī ir minēta emisijas 
samazināšanas shēma pēc 2020. gada.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums 
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Progress, kas sasniegts saistību izpildē 
saskaņā ar šo lēmumu, ir jāizvērtē ik gadus, 
balstoties uz ziņojumiem, kas iesniegti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 11. februāra Lēmumu Nr. 
280/2004/EK par mehānismu Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam 
un Kioto Protokola ieviešanai. Reizi divos 
gados ir jāsagatavo plānotā progresa 
novērtējums, bet 2016. gadā ir jāveic 
pilnīgs šī lēmuma īstenošanas novērtējums.

(15) Progress, kas sasniegts saistību izpildē 
saskaņā ar šo lēmumu, ir jāizvērtē ik gadus, 
balstoties uz ziņojumiem, kas iesniegti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 11. februāra Lēmumu Nr. 
280/2004/EK par mehānismu Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam 
un Kioto Protokola ieviešanai.  Reizi divos 
gados ir jāsagatavo plānotā progresa 
novērtējums, bet 2016. gadā ir jāveic 
pilnīgs šī lēmuma īstenošanas novērtējums. 
Šajā novērtējumā Komisijai ir jānovērtē 
un jāpaziņo sasniegtie rezultāti attiecībā 
uz to, kā dažādi Kopienas politikas 
virzieni (piemēram, lauksaimniecības 
ražojumiem izvirzīto prasību, 
struktūrpolitikas, pētījumu jomā) sekmē 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas pasākumus.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis Lēmums nosaka noteikumus 
dalībvalstu ieguldījuma noteikšanai 
Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisiju 

Šis Lēmums  nosaka noteikumus 
dalībvalstu ieguldījuma noteikšanai 
Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
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samazināšanas saistību izpildei laika 
posmā no 2013. gada līdz 2020. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK, un tā novērtējumam.

samazināšanas saistību izpildei laika 
posmā no 2013. gada līdz 2020. gadam un 
tā novērtējumam.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kamēr Kopienai nav noslēgts 
starptautisks līgums par klimata 
pārmaiņām, kura piemērošanas rezultātā 
emisijas tiks samazinātas lielākā apjomā, 
nekā tas noteikts saskaņā ar šo pantu, 
ikviena dalībvalsts līdz 2020. gadam 
ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
avotiem, kas nav iekļauti Direktīvā 
2003/87/EK par apjomu procentuālā 
izteiksmē, kas ikvienai dalībvalstij 
noteiktas šī līguma pielikumā attiecībā uz 
attiecīgās valsts emisijām 2005. gadā.

Kamēr Kopienai nav noslēgts starptautisks 
līgums par klimata pārmaiņām, kura 
piemērošanas rezultātā emisijas tiks 
samazinātas lielākā apjomā, nekā tas 
noteikts saskaņā ar šo pantu, ikviena 
dalībvalsts līdz 2020. gadam ierobežo 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par apjomu 
procentuālā izteiksmē, kas ikvienai 
dalībvalstij noteiktas šī lēmuma pielikumā 
attiecībā uz attiecīgās valsts emisijām 
1990. gadā.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atbilstīgi 4. pantam un 3. punktam 
ikviena dalībvalsts raugās, lai tās kopējās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2013. gadā 
no avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK, nepārsniedz šīs dalībvalsts 
vidējās ikgadējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no šiem avotiem 2008., 2009. un 
2010. gadā, par kurām ziņots un kuras 
pārbaudītas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK un 280/2004/EK.

(2) Atbilstīgi 3. punktam un 4. pantam
ikviena dalībvalsts nodrošina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 2013. gadā 
nepārsniedz maksimālo līmeni, kas 
noteikts pielikumā attiecīgajai dalībvalstij 
2020. gadā. Nosakot šos lineāros limitus, 
katra dalībvalsts var izvēlēties vienu no 
šādām divām iespējām:

i) vai nu par pamatu ņemt attiecīgajai 
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dalībvalstij Kioto protokolā noteiktās 
mērķvērtības, vai
ii) par pamatu ņemt vidējās emisijas no 
kopējā apjoma 2008., 2009. un 2010. gadā, 
par ko ziņots un kas pārbaudīts saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 280/2004/EK.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums 
5. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savos ikgadējos ziņojumos, 
kas tiek iesniegti saskaņā ar Lēmuma 
280/2004/EK 3. pantu, ziņo par ikgadējām 
emisijām, kas radušās 3. panta ieviešanas 
rezultātā, kā arī par kredītu izmantošanu 
saskaņā ar 4. pantu.

1. Dalībvalstis savos ikgadējos ziņojumos, 
kas tiek iesniegti saskaņā ar Lēmuma 
280/2004/EK 3. pantu, ziņo par ikgadējām 
emisijām, kas radušās 3. panta ieviešanas 
rezultātā, kā arī par kredītu izmantošanu 
saskaņā ar 4. pantu.

Šajos ziņojumos ir jāiekļauj prognozes 
par siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu ar plānotajiem 
pasākumiem visās galvenajās nozarēs, lai 
sasniegtu 2020. un 2050. gada mērķus par 
emisiju samazināšanu

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums 
Article 5 2. punkts  2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējumā novērtē arī ES nozaru 
politikas ietekmi uz Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un emisijas 
samazināšanas iespējas šajā politikā. 
Komisija vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka šī 
politika pienācīgi sekmē 2020. un 
2050. gada emisijas samazināšanas 
mērķus.
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Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Komisijai nodrošina, ka Eiropas 
Savienības saistības samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas tiek 
īstenotas saskaņoti ar Eiropas Savienības 
kohēzijas politiku, ņemot vērā vajadzību  
saglabāt un stiprināt atsevišķu dalībvalstu 
un reģionu ekonomisko un sociālo 
kohēziju.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Tā kā Kopienas saistības uzliek 
pienākumus ne tikai dalībvalstu 
centrālajām valdībām, bet arī vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām un citiem 
vietējiem un reģionālajiem atbalsta 
forumiem un organizācijām, dalībvalstis 
nodrošina centrālo un vietējo iestāžu 
sadarbību dažādos līmeņos.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums 
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Tā kā elektroenerģijas ražošanas 
palielināšana no atjaunojamiem avotiem 
ir ārkārtīgi svarīga siltumnīcefekta gāzu 
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emisiju samazināšanai, dalībvalstis 
enerģijas ražošanu no atjaunojamiem 
avotiem padara ekonomiski pievilcīgu, 
tādējādi mudinot tirgus dalībniekus, 
palielinot elektroenerģijas ražošanu no 
atjaunojamiem avotiem, sniegt nozīmīgu 
ieguldījumu dalībvalstu saistību izpildē.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c pants
Papildus dalībvalstīm, centrālajām 
valdībām un vietējām un reģionālajām 
organizācijām un iestādēm Kopienas 
saistību  īstenošanā jāiesaista tirgus 
dalībnieki līdz ar mājsaimniecībām un 
individuālajiem patērētājiem neatkarīgi 
no viņu izraisīto siltumnīcefekta gāzu 
emisiju līmeņa.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d pants
Saistību īstenošanas termiņš ir 
2020. gads. Laikposmā līdz 2020. gadam 
vairākus projektus finansē no Eiropas 
Savienības Struktūrfonda un Kohēzijas 
fonda līdzekļiem. Komisija atspoguļo 
Kopienas saistības samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kohēzijas 
politikā, kā arī siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas aspektus iekļauj 
kohēzijai un strukturālajai attīstībai 
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paredzēto līdzekļu nosacījumu sistēmā.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.f pants
Dalībvalstis nodrošina finansējumu jaunu 
novatorisku tehnoloģiju izmantošanai, lai 
rūpniecībā iesaistītie dalībnieki varētu 
izveidot jaunas darbavietas, tādējādi 
uzlabojot konkurētspēju un veicinot 
Lisabonas stratēģijā izvirzīto mērķu 
sasniegšanu.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.g pants
Kopīgas īstenošanas un tīras attīstības 
mehānismi ir elastīgi instrumenti, kas 
Eiropas Savienībai palīdz izpildīt 
saistības, ko tā uzņēmusies; tāpēc 
Komisijai turpmāk nevis jāsamazina, bet 
jāpalielina to turpmākā izmantošana, jo 
dalībvalstīm un atsevišķiem reģioniem 
tajās ir atšķirīgi tautsaimnieciskie, 
sociālie un vides rādītāji un tāpēc izvirzīto 
mērķu sasniegšanas līdzekļi dalībvalstīs 
un to reģionos var būt atšķirīgi.
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Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.h pants
Tā kā Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi 
panākt starptautisku nolīgumu par 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, Komisija, lai nodrošinātu 
ekonomisko kohēziju, dara visu 
iespējamo, lai panāktu jaunu pasaules 
mēroga nolīgumu par siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu, kad beigsies 
Kioto konvencijas termiņš.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.i pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.i pants
Tā kā Eiropas Savienības vērienīgās 
saistības rada ievērojamu apgrūtinājumu 
atpalikušiem reģioniem, Komisija atbalsta 
šos reģionus, lai nodrošinātu, ka 
īstermiņa finansiālas grūtības neizraisa 
tiem ievērojamus zaudējumus izvirzīto 
mērķu sasniegšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Sešu mēnešu laikā pēc tāda starptautiska 
klimata pārmaiņu nolīguma 
parakstīšanas, kas nosaka emisiju 
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obligātu samazināšanu, pārsniedzot 
lēmuma 3. pantā noteiktās prasības, 
Komisija iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu, lai Kopienas jaunās 
saistības pieņemtu, pamatojoties uz 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
251. pantu.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais emisiju apjoms saskaņā ar šī 
lēmuma 3. pantu tiek koriģēts atbilstīgi 
kvotu daudzumam siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, kuras piešķirtas saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 11. pantu, kas 
izriet no izmaiņām avotu aptvērumā 
saskaņā ar minēto direktīvu pēc tam, kad 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK 
Komisija apstiprinājusi valstu sadales 
plānus laika posmam no 2008. gada līdz 
2012. gadam.
Komisija publicē skaitļus, kas iegūti 
minētā koriģējuma rezultātā.

Svītrots

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums 
Pielikums „Dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisija saskaņā ar 3. pantu”; pirmās slejas 
virsraksts.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
limiti līdz 2020. gadam, salīdzinot ar 2005.
gada siltumnīcefekta gāzu emisiju 
līmeņiem no avotiem, kuri nav ietverti 
Direktīvā 2003/87/EK

Dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
limiti līdz 2020. gadam, salīdzinot ar 
1990. gada siltumnīcefekta gāzu emisiju 
līmeņiem no avotiem, kuri nav ietverti 
Direktīvā 2003/87/EK. Komisija izstrādā 
jaunu tabulu, kurā noteikti 
siltumnīcefekta gāzu emisiju limiti, kā arī  
izdalīto gāzu daudzums, kas izteikti 
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tonnās CO2 ekvivalentā.  

Pamatojums
Tādas normatīvas pieejas pieņemšana, kurā netiek ņemta vērā oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšana, ko panākušas atsevišķas dalībvalstis no 1900. līdz 2005. gadam, būtu pretrunā 
ar solidaritātes principu. Nav pamatojuma tam, lai padarītu iespējamu turpmāku emisiju 
pārpalikumu saistībā ar paātrinātu tautsaimniecības izaugsmi, jo IKP nav tieši proporcionāls 
oglekļa emisijas daudzuma palielinājumam. Pieņemot šādu pieeju, Eiropas Savienība būtu 
slikts piemērs jaunattīstības valstīm attiecībā uz plānotajām sarunām par starptautisku 
nolīgumu. 
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