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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma projekta sagatavotājs principā atbalsta siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu 
un var piekrist diviem galvenajiem mērķiem, ko noteikusi Eiropadome:

– līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju vismaz par 20 % — un par 
30 %, ja spēkā ir starptautisks nolīgums, ar ko nosaka, ka attīstītās valstis apņemas 
panākt salīdzināmus emisijas samazinājumus, bet ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas dot atbilstīgu ieguldījumu, ievērojot to pienākumus un iespējas;

– līdz 2020. gadam nodrošināt, ka atjaunojamie enerģijas avoti veido 20 % no kopējā ES 
enerģijas patēriņa.

Tomēr atzinuma projekta sagatavotājs uzsver, ka centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju jābūt globāliem. Visām valstīm ir jāsniedz savs ieguldījums, un tādēļ Komisijai ir 
jādara viss, lai nodrošinātu, ka tiek panākts tālejošs starptautisks nolīgums.

Atzinuma projekta sagatavotājs piekrīt Komisijai, ka visām dalībvalstīm ir jācenšas dot savu 
ieguldījumu Kopienas saistību izpildē, lai, ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju no 
avotiem, kas nav ietverti ES ETS, līdz 2020. gadam panāktu siltumnīcefekta gāzu emisija 
samazināšanos.

Atzinuma projekta sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu, ar ko nosaka dalībvalstu 
ieguldījumu Kopienas pieņemto saistību izpildē laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā no avotiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 
2003/87/EK (no avotiem, kas nav ietverti ES ETS). Ir paredzēts sniegt novērtējumu par šā 
lēmuma ieviešanas rezultātā sasniegto emisijas samazinājumu. Turklāt atzinuma projekta 
sagatavotājs atbalsta dalībvalstīm piešķirto elastīgumu, kas ļauj tām izmantot sertificētus 
emisijas samazinājumus, kuri iegūti, īstenojot tīras attīstības mehānisma projektus saskaņā ar 
Kioto protokola 12. pantu un emisijas samazināšanas pasākumus trešās valstīs.

Tomēr atzinuma projekta sagatavotājs pauž bažas par to, ka minētā sistēma varētu radīt 
traucējumus konkurencei Eiropas Savienībā, ja dalībvalstis neīsteno šo sistēmu vienādi.
Turklāt ES uzņēmumiem var rasties grūtības, arī konkurējot starptautiskā līmenī.

Ņemot vērā iepriekš minēto, atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka Komisijai ir pastāvīgi 
jāpārrauga ietekme uz konkurenci ES un starptautiskā līmenī, kā arī līdz 2016. gadam 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam vispārējs ziņojums par šiem jautājumiem.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā 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
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 
konkurences aspektiem un ikgadējām 
emisijām, kas radušās 3. panta ieviešanas 
rezultātā, kā arī par kredītu izmantošanu 
saskaņā ar 4. pantu.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Reizi divos gados pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā Komisija sagatavo 
ziņojumu, novērtējot, kā dalībvalstu 
saistību īstenošana saskaņā ar šo lēmumu 
ir ietekmējusi konkurenci valsts, ES un 
starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Atbilstības mehānisms

Ja dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu 
emisija no avotiem, kas nav ietverti 
Direktīvā 2003/87/EK, saskaņā ar šā 
lēmuma 3. pantu pārsniedz ikgadējo 
siltumnīcefekta gāzu emisijas robežu, šī 
dalībvalsts maksā soda naudu par 
pārsniegto emisijas daudzumu atbilstīgi 



AD\741395LV.doc 5/8 PE406.063v02-00

LV

Direktīvas 2003/87/EK 16. pantā 
noteiktajam apjomam. Soda naudu par 
pārsniegto emisijas daudzumu iemaksā 
Kopienas fondā, ar ko finansē klimata 
pārmaiņu riska mazināšanas pasākumus.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koriģējumi, kas piemērojami pēc
starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām noslēgšanas nākotnē

Starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām noslēgšana nākotnē

1. 2., 3. un 4. punkts tiek piemēroti pēc 
tam, kad Kopiena noslēgusi starptautisku 
nolīgumu par klimata pārmaiņām, kas 
nosaka obligāto emisiju samazināšanu, 
kas pārsniedz 3. pantā noteikto.

Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad parakstīts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, ar kuru nosaka emisijas 
obligātu samazināšanu, pārsniedzot 
lēmuma 3. pantā noteiktās prasības, 
Komisija iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu par katras dalībvalsts 
ieguldījumu Kopienas emisijas 
samazināšanas papildpasākumos, ko 
pieņem saskaņā ar Līguma 251. pantā 
noteikto procedūru.

2. Sākot ar gadu pēc 1. punktā minētā 
nolīguma noslēgšanas, Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem, 
kas nav ietverti Direktīvā 2003/87/EK, tiek 
2020. gadā saskaņā ar 3. panta 1. punktu 
tālāk samazināti par daudzumu, kas 
vienlīdzīgs vispārējam siltumnīcefekta 
gāzu emisiju papildu samazinājumam, ko 
Kopiena veikusi no visiem avotiem 
ievērojot starptautiskajā nolīgumā 
noteiktās Kopienas saistības, kas 
sareizināts ar Kopienas kopējo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājuma īpatsvaru 2020. gadam, 
kura sasniegšanai dalībvalstis dod savu 
ieguldījumu saskaņā ar 3. pantu, 
samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas 
no avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
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2003/87/EK.
3. Ikviena dalībvalsts dod savu 
ieguldījumu Kopienas emisiju 
samazināšanas papildpasākumos 
proporcionāli savai daļai Kopienas kopējo 
emisiju apjomā no avotiem, kas nav 
ietverti Direktīvā 2003/87/EK, 2020. 
gadam saskaņā ar 3. pantu.
Komisija izdara grozījumus Pielikumā, lai 
koriģētu emisiju ierobežojumus saskaņā 
ar 1. apakšpunktu. Šis pasākums, kura 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šī lēmuma 
elementus, tiek pieņemts saskaņā ar 9. 
panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru;
4. Dalībvalstis var saskaņā ar 5. punktu 
palielināt 4. panta 4. punktā minētos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus no trešajām 
valstīm, kas ir ratificējušas 1. punktā 
minēto nolīgumu, līdz pat pusei no 
papildu samazinājuma, kas tiek panākts 
saskaņā ar 2. punktu.
Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.
5. Komisija veic pasākumus, lai 
nodrošinātu dalībvalstīm iespēju izmantot 
projektu kredītu papildu veidus vai citus 
mehānismus, kas izveidoti saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu, ja tas ir 
nepieciešams. 
Šie pasākumi, kuru mērķis ir grozīt šī 
lēmuma nebūtiskus elementus, to 
papildinot, tiek pieņemti saskaņā ar 9. 
panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru un izpēti.

Pamatojums

Uz secinājumiem, kas gūti sarunās par starptautisku nolīgumu, nav jāreaģē automātiski, bet 
gan izvērtējot situāciju un pieņemot politisku lēmumu. Turklāt papildpasākumi jānosaka, 
ņemot vērā starptautisko sarunu rezultāti.
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavo ziņojumu, kurā novērtē 
šī lēmuma ieviešanu. Komisija iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei līdz 2016. gada 31. oktobrim 
kopā ar attiecīgiem priekšlikumiem.

Komisija sagatavo ziņojumu, kurā novērtē 
šī lēmuma ieviešanu. Ziņojumā novērtē arī 
to, kā šā lēmuma īstenošana ir ietekmējusi 
konkurenci valsts, ES un starptautiskā 
līmenī. Komisija iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 
2016. gada 31. oktobrim kopā ar 
attiecīgiem priekšlikumiem.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Kopīgi centieni siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
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