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ĪSS PAMATOJUMS

Lēmuma projektā ietverti atsevišķi, visām dalībvalstīm saistoši mērķi samazināt emisiju tajās 
nozarēs, uz kurām neattiecas ES emisiju tirdzniecības sistēma (ETS). Priekšlikumi paredz, ka 
liela daļa no tā emisijas samazinājuma, kas jāpanāk saskaņā ar katru no šiem mērķiem, tiks 
īstenota ar ES ETS palīdzību. Nozarēs, uz kurām attiecas ES ETS, bieži ir pieejamas 
visrentablākās iespējas emisijas samazināšanai. Taču ES ETS ietver arī tādas rūpniecības 
nozares, kuras saskaras ar starptautisku konkurenci un kurās ir „oglekļa noplūdes” risks (t.i., 
ražošanas pārcelšana uz trešām valstīm ar mazāk stingru emisijas kontroli), ja izmaksas un 
regulatīvais slogs Eiropas Savienībā ir pārāk liels. Pārāk liels emisijas samazināšanas slogs ES 
emisiju tirdzniecības sistēmai ietemēs elektroenerģijas cenass un tādējādi visas ekonomikas 
nozares.

Tāpēc atzinuma projekta sagatavotājs principā atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto lēmuma 
projektu, kurā skaidri izklāstīts ieguldījums, kas saistībā ar ES emisijas samazināšanas 
mērķiem jādod tām nozarēm, uz kurām neattiecas ETS. Tomēr viņš uzskata, ka ir iespējami 
ievērojami uzlabojumi un precizējumi.

Atzinuma projekta sagatavotājs neierosina detalizētus grozījumus attiecībā uz tiem pantiem, 
kas attiecas uz kopējā emisijas samazināšanas mērķa palielināšanu līdz 30 % vai šī mērķa 
termiņa pagarināšanu pēc 2020. gada. Viņa nolūks nav arī iesniegt grozījumus attiecībā uz 
mērķiem, kas noteikti dalībvalstīm. Abos gadījumos šis rezultāts ir panākts ilgstošās sarunās 
ar dalībvalstīm. Šo mērķu grozījumi labākajā gadījumā varētu būt neauglīgi; sliktākajā 
gadījumā tie varētu kaitēt Padomē notiekošajām sarunām, kavēt paketes pieņemšanu un 
sarežģīt ES stāvokli attiecībā uz paredzamo starptautisko nolīgumu.

1. Komitoloģijas noteikumi

Jauna starptautiska nolīguma gadījumā 6. pants ļauj Komisijai izmantot komitoloģiju, lai 
grozītu dalībvalstu emisijas samazināšanas mērķus, sadalot jebkuru emisijas papildu 
samazinājumu proporcionāli katras dalībvalsts daļai no kopējā Kopienas emisijas daudzuma, 
ko veido tie avoti, uz kuriem neattiecas ES ETS. Tajā paredzēts arī izmantot komitoloģiju, 
pieņemot „pasākumus, kas ļautu dalībvalstīm izmantot cita veida projektu kredītus vai citus 
starptautiskajā nolīgumā izveidotos mehānismus”, — šo plašo iespēju izmantošanai var būt 
liela nozīme attiecībā uz elastīgumu, ar kādu dalībvalstis var rīkoties, lai sasniegtu savus 
mērķus. Visbeidzot 6. pantā arī paredzēts, kādu daļu no jaunajā nolīgumā noteiktā emisijas 
papildu samazinājuma var sasniegt, izmantojot projektu kredītus no trešām valstīm.

Atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka ir pāragri izstrādāt stingrus pasākumu sadales un 
jaunā starptautiskā nolīgumā noteiktā mērķa sasniegšanas principus. Šāds starptautisks 
nolīgums var izpausties daudzās formās, un galvenie faktori, piemēram, uz kurām valstīm tas 
attieksies, cik plašas būs ieceres un vai nolīguma pamatā tiešām būs juridiski saistoši mērķi, 
vēl nebūt nav atrisināti.

Daudz svarīgāk ir tas, lai komitoloģija principā attiektos tikai uz tām jomām, kas pēc būtības 
ir tehniskas un „nebūtiskas”. Ir skaidrs, ka jautājums par to, kādi mērķi katrai dalībvalstij ir 
jāsasniedz un cik elastīgi tās var rīkoties šo mērķu sasniegšanā saskaņā ar jauno starptautisko 
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nolīgumu, nav „nebūtisks” aspekts.  

2. Pasākumu tirdzniecība dalībvalstu starpā

Atzinuma projekta sagatavotājs atzīmē, ka 20 % mērķis ir kopīgs visai ES. Pamatojoties uz šo 
principu, ES emisijas samazināšana iespēju robežās būtu jārealizē tur, kur tā ir visrentablākā.
Attiecībā uz ES ETS to ļauj panākt tirdzniecība starp struktūrām ES noteikto griestu robežās.
Savukārt šajā lēmumā, izņemot projektu kredīta pārvedumus no trešām valstīm, nav paredzēti 
skaidri šādas tirdzniecības noteikumi.

Atzinuma projekta sagatavotājs to uzskata par nopietnu trūkumu un ir pārliecināts, ka 
dalībvalstīm ir jābūt iespējai nodot citām dalībvalstīm virsnormas sasniegumu gan attiecībā uz 
ikgadējiem, gan 2020. gada mērķiem; šis process ir atbilstīgi jākontrolē un jāsniedz attiecīgas 
atskaites. Tas stimulētu dalībvalstis pārsniegt tām noteiktos mērķus un sniegtu papildu 
elastību tām dalībvalstīm, kuru mērķu sasniegšanu kavē, iespējams, no tām neatkarīgi 
apstākļi.

3. Projektu kredīti no trešām valstīm

Atzinuma projekta sagatavotājs ņem vērā bažas par to, ka nevajadzētu ieplānot trešo valstu 
projektu kredītu izmantošanu, kamēr ES vienpusējais mērķis ir zemāks — 20 %. Šis 
jautājums ir diskutējams.

Atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka dalībvalstu rīcībā jābūt iespējami lielam 
elastīgumam. Dalībvalstīm laikus vajadzīga vismaz skaidrība par to, kad un kādus projektu 
kredītus tās varēs izmantot. Ja laikus tiks noslēgts starptautisks nolīgums, šādu skaidrību 
nodrošinās attiecīgie līgumi. Savukārt starptautiska nolīguma neesības gadījumā šīs skaidrības 
dalībvalstīm nebūs līdz 2012. gadam.

Atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka līdz 2011. gada janvārim (krietni pēc iespējamās 
starptautisko sarunu noslēgšanās 2009. gada decembrī Kopenhāgenā) Komisijai ir jāizvirza 
konkrēti priekšlikumi Kopienas līmeņa nolīgumiem ar trešām valstīm, paredzot iespējas 
veidot projektu kredītus, kurus atļautu šādi nolīgumi.

4. Izvirzītie principi

Lēmuma priekšlikuma pamatā ir dalībvalstu solidaritātes un vienlīdzības princips.

Tomēr priekšlikumā nekas nav teikts ne par valstu solidaritātes nostiprināšanas līdzekļiem, ne 
arī par kritērijiem, kas izvirzīti nepieciešamā taisnīguma ievērošanai starp valstīm. Šīm 
valstīm raksturīga ne tikai ļoti atšķirīga ekonomiskā situācija, bet arī ļoti nevienādas iespējas 
attiecībā uz atjaunojamo enerģijas avotu attīstību.

Komisija uzskata, ka attiecībā uz valstīs veicamajiem emisijas samazināšanas pasākumiem ir 
jāņem vērā 27 valstu IKP uz vienu iedzīvotāju. Iekšzemes kopprodukts izsaka ikgadējo 
plūsmu, nevis šīs plūsmas virzienu. Šeit nav ņemti vērā katras valsts bagātību krājumi. Ja 
Komisija vēlas, lai valstu pasākumu pamatā būtu solidaritātes princips, objektīvāks pamats 
būtu NKP uz vienu iedzīvotāju. Nacionālo kopproduktu, ko izmanto arī Eiropas Savienības 
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pašas resursu aprēķinam, iegūst, no IKP atņemot primāros resursus, kurus rezidentu vienības 
maksā nerezidentu vienībām, palielinot primāros ienākumus, ko saņem no pārējās pasaules.

Komisijas priekšlikumā ir ignorēta arī dalībvalstu reālā situācija. Ja dalībvalstīm tiek noteikts 
obligāti sasniedzamais rezultāts, tām vajadzīga daudz lielāka elastība līdzekļu izvēlē. Ir jāļauj 
katrai valstij noteikt iespējami racionālu enerģijas veidu kopumu, ņemot vērā valsts reālās 
iespējas un ievērojot efektivitātes/izmaksu attiecību, proti, īstenošanas līdzekļu 
ekonomiskumu. Valstīm ir jāļauj izmantot Kioto protokolā definētos elastīgos mehānismus 
(CDM), kuri ir būtisks ieguldījums tīro tehnoloģiju nodošanā trešās pasaules valstīm.

Teritoriālais princips, kas ir „klimata un enerģijas” paketes pamatā, liedz mazajām 
dalībvalstīm pilnībā izmantot atjaunojamos enerģijas avotus. Ir skaidrs, ka valstu ģeogrāfiskie, 
ģeoloģiskie, hidrauliskie u.c. apstākļi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Saules gaismai lielāka ietekme ir 
Eiropas dienvidos nekā ziemeļos. Ūdenstilpēm lielāka nozīme ir kalnainās valstīs un 
ziemeļvalstīs. Vēja enerģiju vieglāk ir izmantot piejūras valstīs, kuras ir pieejamas vējam un 
kurās iespējams ierīkot piekrastes vēja enerģijas parkus. Oglekļa ieguve un piesaiste (CCS) ir 
iespējama tikai tad, ja to ļauj ģeoloģiskie apstākļi. Valstīm, kuru ģeogrāfiskie apstākļi ir 
nelabvēlīgi, ir jāļauj veikt ieguldījumus atjaunojamo enerģijas avotu projektos ārpus savas 
teritorijas, tādējādi gūstot labumu no emisijas samazināšanas. Pēc atzinuma projekta 
sagatavotāja domām, jāveido arī īsts „zaļās” enerģijas sertifikātu iekšējais tirgus.

5. Enerģijas avoti ar zemu CO2 sastāvu

Kodolenerģijas izmantošana ir cieši saistīta ar subsidiaritātes principu un tātad ar katras valsts 
demokrātisko izvēli. Atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka Eiropas Savienība nevarēs 
izvairīties no debatēm par kodolenerģētiku. To apliecina arī visi šajā jomā autoritatīvie 
ziņojumi, arī Starptautiskās Enerģētikas aģentūras vai IPCC ziņojumi (2007. gada Bangkokas 
ziņojums), kas neatstāj ne mazāko šaubu, ka līdz 2030. gadam un pat līdz 2050. gadam 
ārkārtīgi pieaugs pieprasījums pēc oglekļa izstrādājumiem. Tas notiks par spīti visiem 
energoefektivitātes un enerģijas taupīšanas pūliņiem, kuri varētu tikt īstenoti nākamajās 
desmitgadēs. Pāreja uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu būs lēnāka un dārgāka, nekā tiek 
uzskatīts. Kļūst skaidrs, ka Eiropa nevarēs saglabāt savu mērķi par biodegvielas izmantošanu 
10 % apmērā līdz 2020. gadam, un tas noteikti apdraudēs mērķi par atjaunojamo enerģijas 
avotu īpatsvaru 20 % apmērā līdz 2020. gadam. Katrā ziņā atlikušais 80 % vai 70 % enerģijas 
pieprasījums 2020. gadā būs jāapmierina, izmantojot parastos enerģijas veidus — fosilo vai 
kodolenerģiju.

Ja galvenais mērķis ir steidzami samazināt CO2 emisijas, ES mērķu skaitā jāiekļauj enerģijas 
avoti ar zemu CO2 sastāvu.

6. Neatliekama nepieciešamība pēc globāla mēroga rīcības

Pēc atzinuma projekta sagatavotāja domām, Eiropas Savienības centieni samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju (14 % no pasaules CO2 emisijas) globālā mērogā ne pie kā 
nenovedīs, ja citas lielās rūpnieciski attīstītās valstis, sākot ar ASV, Ķīnu, Indiju, Krieviju, 
Brazīliju utt., neapņemsies veltīt ievērojamas pūles emisijas samazināšanai.

Ja turpmākajos gados varētu tikt panākts saistošs starptautisks nolīgums laika posmam pēc 
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Kioto Protokola darbības beigām, Eiropas Savienība palielinātu savu emisijas samazināšanas 
mērķi 2020. gadam no 20 % līdz 30 %. Šie ārkārtīgi nozīmīgie centieni — lai cik tie būtu 
vēlami, no vides viedokļa — radīs Eiropas iedzīvotājiem ievērojamas ekonomiskas, sociālas 
un socioloģiskas sekas.

Šāda pielāgošana nevar notikt, izmantojot komitoloģiju; tā jāīsteno koplēmuma veidā, 
demokrātisku debašu rezultātā. Komisijai būtu jāsagatavo priekšlikumi, ņemot vērā saistības, 
ko uzņemtos starptautiskā sabiedrība. Tāpat arī iespējamā gadījumā, ja gaidāmās sarunas cieš 
neveiksmi, Eiropas Savienībai jāpārskata tiesiskais regulējums, ko tā grasās pieņemt.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropadome 
savā 2007. gada 8. un 9. marta sanāksmē 
Briselē ir apstiprinājusi Kopienas mērķi 
līdz 2020. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30%, 
salīdzinot ar 1990. gadu, kā savu 
ieguldījumu globālā un visaptverošā 
nolīgumā par laika posmu pēc 2012. gada, 
ar nosacījumu, ka pārējās attīstītās valstis 
apņemas panākt salīdzināmus emisiju 
samazinājumus, un ekonomiski spēcīgākās 
jaunattīstības valstis apņemas dot atbilstīgu 
ieguldījumu, ievērojot to pienākumus un 
iespējas.

(3) Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropadome 
savā 2007. gada 8. un 9. marta sanāksmē 
Briselē ir apstiprinājusi Kopienas mērķi 
līdz 2020. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30%, 
salīdzinot ar 1990. gadu, ar mērķi noslēgt 
globālu un visaptverošu nolīgumu par laika 
posmu pēc 2012. gada, ar nosacījumu, ka 
pārējās attīstītās valstis apņemas panākt 
salīdzināmus emisiju samazinājumus, un 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas dot atbilstīgu ieguldījumu, 
ievērojot to pienākumus un iespējas.

Pamatojums

ES paustais mērķis ir ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 % no 1990. gada līmeņa.
Vienīgi tad, ja tiek noslēgts starptautisks nolīgums, kas seko Kioto protokolam, Eiropas 
Savienība var veikt pasākumus, lai panāktu papildu samazinājumu līdz 30 % no 1990. gada 
līmeņa.
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Grozījums Nr. 2

Lēmums priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Kā uzsvēra Starpvaldību ekspertu 
grupa klimata pārmaiņu jautājumos, 
kodolenerģijai ir izšķirīga nozīme cīņā 
pret klimata pārmaiņām. Kopā ar 
atjaunojamo enerģiju līdz 2020. gadam 
līdz pat 60 % no enerģijas varētu iegūt, to 
ražojot bez CO2  emisijām. Kodolenerģija 
varētu būt rentabls lielākais bāzes 
enerģijas avots kopā ar atjaunojamo 
enerģiju, ko izmanto vidējai un 
maksimālai slodzei.

Pamatojums

Francija, kas būtisku elektroenerģijas DAĻU saražo, izmantojot kodolenerģiju, jau šobrīd 
emitē ievērojami mazāk CO2 uz vienu iedzīvotāju nekā kaimiņvalstis. Ja cīņa pret klimata 
pārmaiņām ir jāuztver nopietni, neapdraudot konkurētspēju, kodolenerģijas attīstība ir 
neizbēgama, ņemot vērā ievērojami augstākās atjaunojamo enerģijas avotu izmaksas. Tas arī 
garantētu apgādes drošību.

Grozījums Nr. 3

Lēmums priekšlikums
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 2005. gada 
līmeņa un nevienai valstij nedrīkst atļaut 
palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
2020. gadā par vairāk nekā 20 % virs 
2005. gada līmeņa. Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas 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 3 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts nākamajā gadā, bet dalībvalstis, 
kuru emisijas apjomi ir mazāki par 
paredzēto limitu, radušos emisijas 
samazinājumu atlikumu drīkst pārnest uz 
nākamo gadu. Dalībvalstij, kuras 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ik gadu 
laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam 
atbilst noteiktajai robežvērtībai vai ir 
zemākas par 2020. gadam noteikto mērķa 
līmeni, ir jāļauj tirgoties ar emisijas 
samazinājuma pārsniegumu, lai palīdzētu 
citām dalībvalstīm sasniegt tām noteiktās 
robežvērtības vai mērķus.

Grozījums Nr. 4

Lēmums priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Lai izlīdzinātu emisijas 
samazināšanas izmaksu atšķirības 
dažādās dalībvalstīs un palielinātu 
ģeogrāfisko elastību, vienlaikus 
pastiprinot Kopienas kopējo saistību 
vispārējo rentabilitāti, dalībvalstīm ir 
jāļauj pārnest daļu no savām 
siltumnīcefekta gāzu emisijas tiesībām uz 
citu dalībvalsti. Tiesību pārnešanai ir 
jānotiek saskaņā ar divpusēju nolīgumu, 
un ir jānodrošina pārredzamība, 
informējot Komisiju par to un norādot 
pārnešanas faktu abu iesaistīto 
dalībvalstu reģistros.

Grozījums Nr. 5

Lēmums priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu dalībvalstīm (9) Lai nodrošinātu dalībvalstīm 
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elastīgumu savu saistību izpildē, kā arī 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību trešajās 
valstīs, jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī 
lai nodrošinātu investoru pārliecību,
Kopienai ir jāturpina atzīt kredītus no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas projektiem trešās valstīs, 
pirms tiks panākta starptautiska vienošanās 
par klimata pārmaiņām. Dalībvalstis 
raugās, lai to politika šo kredītu iegādei
pastiprina projektu vienlīdzīgu ģeogrāfisko 
izplatību un starptautiskā nolīguma par 
klimata pārmaiņām izpildi.

elastīgumu savu saistību izpildē, kā arī 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību trešās valstīs, 
jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī lai 
nodrošinātu investoru pārliecību, Kopienai 
ir jāturpina atzīt kredītus no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas projektiem trešās valstīs, 
pirms tiks panākta starptautiska vienošanās 
par klimata pārmaiņām. Dalībvalstīm ir 
jāapņemas samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas jaunattīstības valstīs un 
tādēļ jānodrošina, ka vismaz 50 % no šiem 
kredītiem iegādājas no vismazāk 
attīstītajām valstīm un mazo salu 
jaunattīstības valstīm, lai veicinātu
projektu vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību 
un panāktu starptautiska nolīguma par 
klimata pārmaiņām izpildi. Visiem 
projektiem trešās valstīs ir jānodrošina 
jaunu zema oglekļa satura tehnoloģiju 
nodošana, un tiem jāatbilst atbilst 
augstiem kvalitātes kritērijiem, kas 
garantē to papildināmību un vides 
integritāti.

Grozījums Nr. 6

Lēmums priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu šo TAM kredītu tirgus 
pastāvēšanu pēc 2012. gada, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis varētu joprojām turpināt šos 
kredītus izmantot. Lai šāds tirgus būtu, kā 
arī lai nodrošinātu tālāku siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu ES un tādējādi 
veicinātu Kopienas atjaunojamās enerģijas, 
enerģētiskās drošības, inovāciju un 
konkurētspējas mērķu sasniegšanu, ir 
ierosināts atļaut dalībvalstīm — līdz 
nākotnē tiks panākta starptautiska 
vienošanās par klimata pārmaiņām — ik 
gadus izmantot kredītus no trešajās valstīs 
īstenotiem siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas projektiem 3% apmērā no 

(13) Lai nodrošinātu šo TAM kredītu tirgus 
pastāvēšanu pēc 2012. gada, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis varētu joprojām turpināt šos 
kredītus izmantot. Lai šāds tirgus būtu, kā 
arī lai nodrošinātu tālāku siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu ES un tādējādi 
veicinātu Kopienas atjaunojamās enerģijas, 
energoefektivitātes, enerģētiskās drošības, 
inovāciju un konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu, ir ierosināts atļaut 
dalībvalstīm — līdz nākotnē tiks panākta 
starptautiska vienošanās par klimata 
pārmaiņām — ik gadus izmantot kredītus 
no trešajās valstīs īstenotiem 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
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katras dalībvalsts emisiju apjoma 2005. 
gadā no avotiem ārpus ES ETS. Šis 
daudzums ir ekvivalents trešdaļai no 
2020. gadā sasniedzamā samazinājuma. 
Dalībvalstīm ir jāsaņem atļauja nodot šī 
ierobežojuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

samazināšanas projektiem 4 % apmērā no 
katras dalībvalsts emisiju apjoma 2005. 
gadā no avotiem ārpus ES ETS. 
Dalībvalstīm ir jāsaņem atļauja nodot šī 
ierobežojuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij, ja vismaz pusi no šādiem 
projektiem īsteno vismazāk attīstītajās 
valstīs un mazo salu jaunattīstības valstīs. 

Grozījums Nr. 7

Lēmums 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. 
Novērtējumā arī būtu jāietver dalībvalstu 
reģistrētu un/vai īstenotu TAM projektu 
izvērtējums, lai pārbaudītu, vai tie atbilst 
šajā lēmumā noteiktajiem kvalitātes 
kritērijiem.

Pamatojums

Ir īpaši būtiski, lai ES arī efektīvi uzraudzītu, vai dalībvalstis ievēro un īsteno šajā lēmumā 
ierosinātos kvalitātes kritērijus. Šo standartu ievērošana uzlabotu TAM projektu kvalitāti.

Grozījums Nr. 8

Lēmums priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi (17) Pēc tam kad Kopiena būs noslēgusi 
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starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, dalībvalstīm noteiktie emisiju 
ierobežojumi ir jāpārskata, lai izpildītu 
minētajā nolīgumā noteiktās Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības, ievērojot 
solidaritātes principu dalībvalstu starpā, kā 
arī nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā. 
Kredītu apjoms no siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas projektiem trešās 
valstīs, ko ikviena dalībvalsts var izmantot, 
ir jāpalielina līdz pat pusei no 
samazināšanas papildpasākumiem no 
avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK.

starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām īstenot 30 % siltumnīcefekta 
gāzu samazinājuma mērķi, Komisijai ir 
jāiesniedz priekšlikums un ietekmes 
novērtējums Eiropas Parlamentam un 
Padomei attiecībā uz dalībvalstīm 
noteiktajiem emisiju pielāgojumiem, lai 
izpildītu minētajā nolīgumā noteiktās 
Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistības, ievērojot 
solidaritātes principu dalībvalstu starpā, 
nepieciešamību panākt ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi visā Kopienā un 
dalītas atbildības principu. Priekšlikumā 
ir jāprecizē kredītu apjoms no 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas projektiem trešās valstīs, ko 
ikviena dalībvalsts var izmantot.

Grozījums Nr. 9

Lēmums priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pasākumi, kas nepieciešami šī 
lēmuma īstenošanai, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Pēc starptautiska nolīguma 
noslēgšanas Komisijai ir jādod pilnvaras 
veikt pasākumus dalībvalstu emisiju 
ierobežojumu korekcijai, kā arī 
pasākumus projekta kredītu papildu veidu 
izmantošanai saskaņā ar minēto 
nolīgumu, kā arī veikt pasākumus, kas 
nepieciešami darījumu pārbaudei saskaņā 
ar šo lēmumu. Tā kā šie pasākumi ir 
vispārēja mēroga, un to mērķis ir grozīt šā 
lēmuma nebūtiskus elementus un 
papildināt šo lēmumu, pievienojot vai 
grozot jaunus nebūtiskus elementus, tie ir 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5. panta a) punktā noteikto 

(19) Pasākumi, kas nepieciešami šī 
lēmuma īstenošanai, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Komisijai ir jādod pilnvaras veikt 
darījumu pārbaudi saskaņā ar šo lēmumu. 
Tā kā šie pasākumi ir vispārēja mēroga, un 
to mērķis ir grozīt šā lēmuma nebūtiskus 
elementus un papildināt šo lēmumu, 
pievienojot vai grozot jaunus nebūtiskus 
elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta a) punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.
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regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 10

Lēmums priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī lēmuma nolūkā izmanto Direktīvas 
2003/87/EK 3. pantā noteiktās definīcijas.

Šī lēmuma nolūkā izmanto Direktīvas 
2003/87/EK 3. pantā noteiktās attiecīgās
definīcijas.

Turklāt ‘siltumnīcefekta gāzu emisijas’ 
nozīmē oglekļa dioksīda (CO2), metāna 
(CH4), slāpekļa oksīda (N2O), 
hidrofluoroglekļu (HFCs), perfluoroglekļu 
(PFCs) un sēra heksafluorīda (SF6) emisiju 
no avotiem oglekļa dioksīda ekvivalenta 
izteiksmē, kas noteikts saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK.

Papildus piemēro šādas definīcijas:
‘siltumnīcefekta gāzu emisijas’ nozīmē 
oglekļa dioksīda (CO2), metāna (CH4), 
slāpekļa oksīda (N2O), hidrofluoroglekļu 
(HFCs), perfluoroglekļu (PFCs) un sēra 
heksafluorīda (SF6) emisiju no avotiem, uz 
kuriem neattiecas ETS, oglekļa dioksīda 
ekvivalenta izteiksmē, kas noteikts saskaņā 
ar metodiku emisiju apjoma pēc avotiem 
un piesaistes noteikšanai, ko paredz Kioto
protokols.

„starptautisks nolīgums” ir globāls un 
visaptverošs nolīgums, kas saistīts ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām un ar 
ko nosaka ES mērķi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 30 % salīdzinājumā ar 1990. gadu, kā 
arī citu rūpnieciski attīstīto valstu 
saistības veikt līdzvērtīgus pasākumus un 
ekonomiski spēcīgāko jaunattīstības 
valstu ieguldījumus atbilstīgi to 
pienākumiem un attiecīgajām iespējām.

Grozījums Nr. 11

Lēmums priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 1. Kamēr Kopienai nav noslēgts 
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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.

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 vismaz par apjomu 
procentuālā izteiksmē, kas ikvienai 
dalībvalstij noteiktas šī līguma pielikumā 
attiecībā uz attiecīgās valsts emisijām 
2005. gadā.

Grozījums Nr. 12

Lēmums priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 2 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
emisiju apjoms ir mazāks par 2. punktā 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu tā drīkst pārnest uz 
nākamo gadu.

3. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam katra 
dalībvalsts drīkst iepriekš iztērēt 3 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijas limita, kas 
tai noteikts 2. punktā. Ja kādas dalībvalstis 
emisiju apjoms ir mazāks par 2. punktā 
paredzēto limitu, radušos emisiju 
samazinājumu atlikumu tā drīkst pārnest uz 
nākamo gadu vai nodot to citai dalībvalstij, 
kas var izmantot nodoto apjomu, lai 
sasniegtu savu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju limitu gadā, kurā emisiju 
samazinājumu atlikums tika radīts.

Grozījums Nr. 13

Lēmums priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts emisija ir mazāka par šā 
lēmuma pielikumā noteikto līmeni, tā 
2020. gadā drīkst pārnest savu emisijas
samazinājuma pārsniegumu uz citu 
dalībvalsti, kas drīkst izmantot pārnesto 
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emisijas daudzumu, lai sasniegtu 
2020. gadam noteikto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas robežu.

Grozījums Nr. 14

Lēmums priekšlikums
4. pants – Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kredītu izmantošana no projekta 
pasākumiem

Kredītu izmantošana no projekta 
pasākumiem un valsts emsiju 
samazinājumu atlikuma nodošana.

Grozījums Nr. 15

Lēmums priekšlikums
4. pants – 1. punkts  a) līdz c) apakšpunkti  2. daļa, 2. un 3. punkts un 4. punkts, 
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Sertificētus emisiju samazinājumus 
(SESi) un Emisiju samazināšanas vienības 
(ESVs), kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumu līdz 2012. gada 31. 
decembrim no projektu veidiem, kurus 
pieņēmušas visas dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam.

(a) Sertificētus emisiju samazinājumus 
(SESi) un Emisiju samazināšanas vienības 
(ESVs), kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumu līdz 2012. gada 31. 
decembrim no projektu veidiem, kurus 
pieņēmušas lielākā daļa dalībvalstu, kas 
veido kvalificētu vairākumu atbilstīgi 
Līguma 205. panta 2. punktam, saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam.

(b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri, no projektiem, kas tika reģistrēti 
laika posmā no 2008. gada līdz 2012. 
gadam, kuru projekta veidu pieņēmušas 
visas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam.

(b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri, no projektiem, kas tika reģistrēti 
laika posmā no 2008. gada līdz 2012. 
gadam, kuru projekta veidu pieņēmušas 
lielākā daļa dalībvalstu, kas veido 
kvalificētu vairākumu atbilstīgi Līguma 
205. panta 2. punktam, saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam.

(c) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti projektos, 

(c) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti projektos, 
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kas īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs, 
kuru projekta veidu visas dalībvalstis bija 
pieņēmušas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam, līdz brīdim, kad šīs 
valstis ir ratificējušas līgumu ar Kopienu 
vai līdz 2020. gadam, izvēloties agrāko no 
termiņiem.

kas īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs, 
kuru projekta veidu lielākā daļa 
dalībvalstu, kas veido kvalificētu 
vairākumu atbilstīgi Līguma 205. panta 
2. punktam, bija pieņēmušas saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam, līdz brīdim, 
kad šīs valstis ir ratificējušas līgumu ar 
Kopienu vai līdz 2020. gadam, izvēloties 
agrāko no termiņiem.

Dalībvalstis raugās, lai to politika šo 
kredītu iegādei pastiprina projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Dalībvalstis nodrošina, ka vismaz 50 % no
šiem kredītiem iegādājas no vismazāk 
attīstītām valstīm, lai veicinātu projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

2. Līdztekus 1. punktam, kā arī gadījumā, 
ja tiek aizkavēta starptautiska nolīguma 
noslēgšana par klimata pārmaiņām, 
dalībvalstis var savu saistību izpildes labad 
saskaņā ar 3. pantu izmantot papildu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus, kas radušies 
projektu vai citu emisiju samazināšanas 
pasākumu rezultātā saskaņā ar līgumiem, 
kas minēti Direktīvas 2003/87/EK 11. 
panta a) punkta (5) apakšpunktā.

2. Līdztekus 1. punktam, kā arī gadījumā, 
ja tiek aizkavēta starptautiska nolīguma 
noslēgšana par klimata pārmaiņām, 
dalībvalstis var savu saistību izpildes labad 
saskaņā ar 3. pantu izmantot papildu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus, kas radušies 
projektu vai citu emisiju samazināšanas 
pasākumu rezultātā saskaņā ar līgumiem, 
kas minēti Direktīvas 2003/87/EK 11. 
panta a) punkta (5) apakšpunktā.

2.a Visiem  projektiem, kas izriet no 
jebkura līguma, kas minēts 1. panta (a)–
(c) apakšpunktā un 2. punktā, ir jāatbilst 
augstas kvalitātes kritērijiem, kas 
jāpieņem Komisijai atbilstīgi ANO 
izveidotajai shēmai.
Pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
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2.b Dalībvalstis nodrošina, ka emisiju 
samazinājumi, kas panākti ar projektu 
pasākumiem, kas minēti 1. vai 2. punktā,  
vai ar pārnešanu no citām valstīm 
saskaņā ar 3. panta 3. un 3.a punktu, tiek 
veikti papildus valstu vietējiem 
pasākumiem.

3. Kad ir noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, dalībvalstis var 
izmantot SESi vienīgi no tām trešajām
valstīm, kas ir ratificējušas minēto 
nolīgumu.

3. Kad ir noslēgts starptautisks nolīgums 
par klimata pārmaiņām, dalībvalstis var 
izmantot SESi un cita veida projektu 
kredītus, kas izveidoti saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu, vienīgi no tām 
trešām valstīm, kas ir ratificējušas minēto 
nolīgumu..

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 3 % 
no attiecīgās dalībvalsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijām 2005. gadā, kas nav 
ietvertas Direktīvā 2003/87/EK.

4. Kredīti, kurus ikviena dalībvalsts gadā 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 4 % 
no attiecīgās dalībvalsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijām 2005. gadā, kas nav 
ietvertas Direktīvā 2003/87/EK.

Grozījums Nr. 16

Lēmums 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 no nākamā gada 31. marta
ziņo par savām ikgadējām emisijām no 
avotiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 
2003/87/EK, par jebkuriem emisiju 
pārsniegšanas vai emisiju atlikuma 
saņemšanas gadījumiem saskaņā ar 
3. panta 3. punktu un 3.a punktu un par 
kredītu izmantošanu saskaņā ar 4. pantu.

Komisija rūpīgi un atbilstīgā laika periodā 
pārbauda ziņojumus.
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Grozījums Nr. 17

Lēmums priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ziņojums par Kopienas pasākumiem, ar 
ko atbalsta saistību īstenošanu
1. Komisija izstrādā ziņojumu, norādot uz 
turpmākajiem pasākumiem, kas Kopienai 
jāveic, lai nodrošinātu, ka tiek īstenotas 
šajā lēmumā noteiktās saistības attiecībā 
uz emisiju samazināšanu un Eiropadomes 
2007. gada martā noteiktais efektivitātes 
mērķis. Ziņojumā jo īpaši iekļauj:
a) dalībvalstu progresa ziņojumu attiecībā 
uz energoefektivitātes uzlabojumiem;
b) rezultātus pārbaudei , kas minēta 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 5. punktā, 
(par  direktīvas atbilstību „baltajām 
apliecībām”). Šajā ziņojumā jo īpaši 
paredz iespējas izveidot obligātu visā 
Kopienā piemērojamu „balto apliecību” 
tirdzniecības sistēmu;
c) detalizētus priekšlikumus samazināt 
dzīvojamo ēko un komercēku radītās 
emisijas, paaugstinot celtniecības 
izstrādājumu un būvniecības standartus, 
lai nodrošinātu, ka visas jaunās 
dzīvojamās ēkas un tirdzniecības telpas 
līdz 2020. gadam nerada oglekļa dioksīda 
emisijas;
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2. Ja ierosinātie Kopienas politikas 
virzieni un pasākumi var būtiski ietekmēt 
Kopienas un tās dalībvalstu saistības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas jomā, katrā Komisijas 
priekšlikuma reglamentējošo noteikumu 
ietekmes novērtējumā attiecīgā gadījumā 
ietver siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz uz 
Kopienu un katru tās dalībvalsti.

3. Ne vēlāk kā līdz 2009. gada beigām 
Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Tā 2010. gadā 
iesniedz atbilstīgus likumdošanas 
priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka tiek 
sasniegts Kopienas energoefektivitātes 
mērķis 2020. gadam, par ko 2007. gada 
martā nolēma Eiropadome.

Grozījums Nr. 18

Lēmums priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Atbilstība

Ja dalībvalsts neizpilda pienākumus 
attiecībā uz kopējo siltumnīcefekta gāzu 
samazinājumu, ko prasa šis lēmums, 
Komisija saskaņā ar Līguma 226. pantu 
var vērsties pret attiecīgo dalībvalsti par 
pienākumu, ko paredz Līgums, neizpildi 
un pieprasīt pagaidu pasākumus saskaņā 



AD\743661LV.doc 19/22 PE406.142v02-00

LV

ar Līguma 243. pantu vai paātrinātu 
procedūru saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas reglamenta 62.a pantu.

Grozījums Nr. 19

Lēmums priekšlikums
5. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c pants
Jauns Kopienas finansējums zema 
oglekļa sastāva un energoefektīvām 
tehnoloģijām
1. Kvotu izsolē iegūto ieņēmumu daļu 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EEK 
10. pantā noteikto Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu iegulda Kopienas 
finansējumā, lai:
a) veicinātu un izstrādātu pasākumus, ar 
ko nodrošina zema oglekļa sastāva un 
energoefektīvu dzīvojamo ēku un 
komercēku būvniecību;
b) veicinātu un izvērstu zema oglekļa 
sastāva tehnoloģijas un praksi.
2. Finansējuma mērķis ir piesaistīt pēc 
iespējas vairāk līdzekļu no privātā 
sektora.
3. Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
iesniedz īpašus priekšlikumus par šāda 
finansējuma apjomu, darbību un 
mērķiem.

Grozījums Nr. 20

Lēmums priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, kas nosaka obligāto emisiju 
samazināšanu par 30 %, Komisija 
iesniedz attiecīgu priekšlikumu par 
grozījumiem šajā lēmumā un ietekmes 
novērtējumu. Priekšlikumā iekļauj:

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 
2003/87/EK.

a) noteikumus, ar ko nodrošina, ka
Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisija no 
avotiem, kas nav ietverti Direktīvā 
2003/87/EK, tiek 2020. gadā saskaņā ar 3. 
panta 1. punktu tālāk samazināta par 
daudzumu, kas ir pietiekams, ja to apvieno 
ar papildu samazinājumiem, kurus 
paredzēts iegūt no avotiem, kas minēti 
Direktīvā 2003/87/EK, lai īstenotu 
Kopienas saistības saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu;

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;

b) noteikumus, ar ko izdara grozījumus 
Pielikumā, lai koriģētu emisiju 
ierobežojumus katrai dalībvalstij, ņemot 
vērā turpmākos samazinājumus, ko 
paredzēts iegūt saskaņā ar 
a) apakšpunktu;

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 

c) noteikumus, ar ko groza noteikumus 
par 4. panta 4. punktā minētajiem 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas kredītiem no trešām
valstīm, kas ir ratificējušas nolīgumu.
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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.
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