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Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Anneli Korhola 

Grozījums Nr. 1 
C apsvērums 

C. tā kā Eiropas Parlaments un Padome 2003. gada 13. oktobrī pieņēma direktīvu, kas 
nosaka siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā, un tā kā šis 
nozīmīgais solis vēlreiz apstiprina ES un tās dalībvalstu politisko apņemšanos 
koncentrēties uz ilgtspējīgiem iekšējiem pasākumiem un aicina pārējās Puses sekot 
šim piemēram, 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) Blokland, 
Jonas Sjöstedt, Chris Davies 

Grozījums Nr. 2 
2. punkts 

2. uzskata, ka Konvencijas pušu 10. konference ir ne tikai laba iespēja papildināt tos 
lēmumus par Kioto Protokola īstenošanu, kas pieņemti iepriekšējās Pušu konferencēs, 
īpaši Bonnā, Marakešā, Deli un Milānā, bet arī sākums plašām diskusijām par otrā 
saistību posma galvenajiem jautājumiem, lai īstenotu ES izvirzīto mērķi — panākt, 
lai globālā sasilšana nepalielinātos vairāk par + 2 grādiem salīdzinājumā ar laiku 
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pirms sākās strauja rūpniecības attīstība; atkārtoti uzsver savu nostāju, ka ilgstošā 
laika posmā ir jāīsteno princips — vienādas tiesības visiem pasaules pilsoņiem; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Anneli Korhola 

Grozījums Nr. 3 
3. punkts 

3. mudina ES un pārējās ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām puses 
turpināt Milānā sāktās diskusijas, lai otrā saistību posma, kas sāksies 2012. gadā, 
emisijas samazināšanas mērķos iekļautu emisiju, ko izraisa starptautiskie lidojumi un 
kuģošana; mudina ES un pārējās ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām puses veikt īpašu monitoringu par satiksmes transporta emisiju un, 
iespējams, izstrādāt savu transporta emisijas protokolu; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Anneli Korhola 

Grozījums Nr. 4 
4. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

4.a mudina ES un pārējās ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām puses 
sākt sarunas par pielikumu struktūras grozīšanu, lai tā būtu piemērotāka valstīm, 
kurās emisijas līmenis ievērojami pieaug, piemēram, Ķīnai un Indijai. 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Grozījums Nr. 5 
4. punkta b) apakšpunkts (jauns) 

4.b mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis sarunu laikā ar starptautiskiem 
partneriem, īpaši Amerikas Savienotajām Valstīm un Krieviju, uzsvērt klimata 
aizsardzības nepieciešamību un to, ka gadījumā, ja šajā jautājumā netiks pieņemta 
konstruktīva pozīcija, tas ietekmēs ES un trešo valstu attiecības; 
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 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Anneli Korhola 

Grozījums Nr. 6 
6. punkts 

6. pieņem zināšanai jaunāko Eiropas Vides aģentūras ziņojumu, kurā, cita starpā, 
norādīts, ka klimata pārmaiņu rezultātā Eiropas klimats kļūst siltāks ātrāk nekā vidēji 
pasaulē; pieņem zināšanai klimata izmaiņas un klimata sasilšanu polārajās 
teritorijās; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Anneli Korhola 

Grozījums Nr. 7 
7. punkts 

7. uzskata, ka ES divkārt vairāk jācenšas sasniegt Kioto Protokola mērķus un jārāda 
piemērs pārējām Konvencijas pusēm; aicina Komisiju ieteikt ekonomiski 
ilgtspējīgākus instrumentus direktīvai par tirdzniecību ar emisijas kvotām, lai 
samazinātu emisiju; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, Johannes 
(Hans) Blokland, Satu Hassi, Peter Liese 

Grozījums Nr. 8 
7. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

7.a aicina ES un dalībvalstis ieguldīt līdzekļus pasākumos, kas ļaus pielāgoties klimata 
izmaiņām, un nodrošināt pietiekamus līdzekļus jaunattīstības valstīm, lai finansētu 
to pielāgošanās procesu;  

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Grozījums Nr. 9 
7. punkta b) apakšpunkts (jauns) 

7.b šajā sakarā uzsver, cik liela nozīme ir gan energoefektivitātes pasākumiem (to 
potenciāls ES ir ļoti liels), gan atjaunīgās enerģijas avotiem, un atbalsta Eiropas 
Komisijas paziņojumu par šo jautājumu1; īpaši uzsver biomasas kā CO2 neitrāla 
enerģijas veida nozīmi un aicina Komisiju izvērtēt tiesību aktus, lai atbalstītu 
enerģijas ražošanu no biomasas;  

 1 KOM(2004)   26.05.2004., 366 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Anneli Korhola 

Grozījums Nr. 10 
8. punkts 

8. mudina visas dalībvalstis atzīt savu atbildību par mērķu sasniegšanu, uzņemoties 
kopīgu slogu; aicina sākt sarunu otro kārtu, lai palielinātu saistību sloga mērķus 
tām dalībvalstīm, kuru uzņemtās saistības ir pārāk mazas; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Grozījums Nr. 11 
9. punkts 

9. aicina tās dalībvalstis, kas vēl nav izstrādājušas emisijas kvotu tirdzniecības direktīvā 
noteiktos valsts kvotu piešķiršanas plānus, to izdarīt pēc iespējas drīz, un, izstrādājot 
šos plānus, izvirzīt ļoti tālejošus mērķus; aicina Komisiju nekavējoties veikt tiesiskus 
pasākumus pret tām dalībvalstīm, kuras neievēro šīs direktīvas noteikumus; aicina 
Komisiju noraidīt valsts kvotu piešķiršanas plānus, kuros pieļaujamais CO2 emisijas 
līmenis ir nepamatoti augsts; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedza Chris Davies, Anders Wijkman 

Grozījums Nr. 12 
9. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

9.a uzsver, ka nedrīkst pieļaut nekādas izmaiņas valsts kvotu piešķiršanas plānos pēc 
2005. gada 1. janvāra, kad sistēma sāks darboties; 

 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Anneli Korhola 

Grozījums Nr. 13 
9. punkta b) apakšpunkts (jauns) 

9.b aicina Komisiju nekavējoties iesniegt grozījumus direktīvai par tirdzniecību ar 
emisijas kvotām, ņemot vērā jau atklātās funkcionēšanas nepilnības un trūkumus; 

 Or. en 
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