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Grozījums Nr. 122
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

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.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ieviest papildu ES projektu pārbaudes procedūru papildus 
vispārpieņemtajam režīmam.

Grozījums Nr. 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

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, kas 
apstiprināti saskaņā ar Kioto protokolā 
noteiktajām procedūrām un jebkuru 
sekojošu starptautisku nolīgumu.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā ir spēkā starptautiski atzītas procedūras kopīgas izpildes un tīras attīstības mehānismu 
projektu apstiprināšanai, par kurām jau vienojusies ES, nav nepieciešama papildu 
apstiprināšana, ko veiktu visas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 124
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

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, kas 
apstiprināti saskaņā ar kārtību un 
procedūrām, kuras pieņemtas, lai īstenotu 
Kioto protokola 6. un 12. pantu un no tā 
izrietošos turpmākos lēmumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir izstrādāts, vadoties no priekšlikuma Padomes līmenī, lai sagatavotu 
iepriekšēju nolīgumu starp Parlamentu un Padomi par “pasākumu sadali”.

Grozījums Nr. 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

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 

(a) Sertificētus emisiju samazinājumus
(SESi), pagaidu sertificētus emisiju 
samazinājumus (pSESi), ilglaicīgus 
sertificētus emisiju samazinājumus 
(iSESi) un Emisiju samazināšanas vienības
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pieņēmušas visas dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK laika posmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam.

(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.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

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 atjaunojamo enerģijas 
avotu un pieprasījuma vietas efektivitātes
projektu veidiem, kurus pieņēmušas visas 
dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK laika posmā no 2008. gada 
līdz 2012. gadam, izslēdzot SESi no 
lieliem hidroenerģijas projektiem.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, ka SESi tiek skaidri attiecināti uz atjaunojamo enerģijas avotu projektiem.

Grozījums Nr. 127
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Sertificētus emisiju samazinājumus (a) Sertificētus emisiju samazinājumus
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(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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 128
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 pieņemti
saskaņā ar kārtību un procedūrām, kuras 
pieņemtas, lai īstenotu Kioto protokola 6.
un 12. pantu un no tā izrietošos 
turpmākos lēmumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir izstrādāts, vadoties no priekšlikuma Padomes līmenī, lai sagatavotu 
iepriekšēju nolīgumu starp Parlamentu un Padomi par “pasākumu sadali”.

Grozījums Nr. 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju (b) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
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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.

samazinājumiem, sākot ar 2013. gada 
1. janvāri, no projektiem, kas tika reģistrēti 
laika posmā no 2008. gada līdz 
2012. gadam projekta veidam, kurš 
apstiprināts saskaņā ar Kioto protokolā 
noteiktajām procedūrām un jebkuru no tā 
izrietošu starptautisku nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir spēkā starptautiski atzītas procedūras kopīgas izpildes un tīras attīstības mehānismu 
projektu apstiprināšanai, par kurām jau vienojusies ES, nav nepieciešama papildu 
apstiprināšana, ko veiktu visas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 130
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 pirms 2013. gada.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ieviest papildu ES projektu pārbaudes procedūru atsevišķi no 
vispārpieņemtā režīma.
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Grozījums Nr. 131
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 atjaunojamo enerģijas avotu 
un pieprasījuma vietas efektivitātes
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, izslēdzot SESi no 
lieliem hidroenerģijas projektiem.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, ka SESi tiek skaidri attiecināti uz atjaunojamo enerģijas avotu projektiem.

Grozījums Nr. 132
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 „Zelta standarta” tipa
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 133
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti projektos,
kuri īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs un 
apstiprināti saskaņā ar kārtību un 
procedūrām, kas pieņemtas, lai īstenotu 
Kioto protokola 6. un 12. pantu un no tā 
izrietošos turpmākos lēmumus, līdz 
brīdim, kad šīs valstis ir ratificējušas 
līgumu ar Kopienu, vai līdz 2020. gadam, 
izvēloties agrāko no termiņiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir izstrādāts, vadoties no priekšlikuma Padomes līmenī, lai sagatavotu 
iepriekšēju nolīgumu starp Parlamentu un Padomi par “pasākumu sadali”.

Grozījums Nr. 134
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti projektos, 
kuri īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs 
līdz brīdim, kad šīs valstis ir ratificējušas 
līgumu ar Kopienu, vai līdz 2020. gadam, 
izvēloties agrāko no termiņiem.
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termiņiem.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ieviest papildu ES projektu pārbaudes procedūru atsevišķi no 
vispārpieņemtā režīma.

Grozījums Nr. 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kas sasniegti projektos,
kuri īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs
projekta veidam, kas apstiprināts saskaņā 
ar Kioto protokolā noteiktajām 
procedūrām un jebkuru no tā izrietošu 
starptautisku nolīgumu līdz brīdim, kad 
šīs valstis ir ratificējušas līgumu ar 
Kopienu, vai līdz 2020. gadam, izvēloties 
agrāko no termiņiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir spēkā starptautiski atzītas procedūras kopīgas izpildes un tīras attīstības mehānismu 
projektu apstiprināšanai, par kurām jau vienojusies ES, nav nepieciešama papildu 
apstiprināšana, ko veiktu visas dalībvalstis.
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Grozījums Nr. 136
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kuri sasniegti
atjaunojamo enerģijas avotu un 
pieprasījuma vietas efektivitātes projektos, 
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, izslēdzot SESi no 
lieliem hidroenerģijas projektiem, līdz 
brīdim, kad šīs valstis ir ratificējušas 
līgumu ar Kopienu, vai līdz 2020. gadam, 
izvēloties agrāko no termiņiem.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, ka SESi tiek skaidri attiecināti uz atjaunojamo enerģijas avotu projektiem.

Grozījums Nr. 137
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) SESi, kas izdoti attiecībā uz emisiju 
samazinājumiem, kuri sasniegti „Zelta 
standarta” veida projektos, 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, 
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termiņiem. izvēloties agrāko no termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai to politika 
šo kredītu iegādei pastiprinātu projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ieviest papildu ES projektu pārbaudes procedūru atsevišķi no 
vispārpieņemtā režīma.

Grozījums Nr. 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai to politika 
šo kredītu iegādei pastiprinātu projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Evangelia Tzampazi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis izmanto tikai projektu 
kredītus no atjaunojamo enerģiju un gala 
patēriņa efektivitātes projektiem, kas 
atbilst augstas kvalitātes kritērijiem, kuri 
garantē projektu papildināmību, kā arī to 
ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. 
Kvalitātes kritērijiem ir jāatbilst vismaz 
„Zelta standarta” vai līdzvērtīgam veidam. 

Or. en

Pamatojums

„Zelta standartu” attiecina tikai uz atjaunojamās enerģijas un gala patēriņa efektivitātes 
projektiem, un šis standarts prasa nemainīgu ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām papildināmības testa interpretāciju. Šis standarts pieprasa arī ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām akreditētas neatkarīgas trešās puses apliecinājumu, ka 
projekts tiešām dod reālu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, ieskaitot sociālo pabalstu 
nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 141
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

2. Papildus 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 no „Zelta 
standarta” veida projektiem.
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panta a) punkta (5) apakšpunktā. 

Or. en

Grozījums Nr. 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, pSESi, iSESi un ESVs
vienīgi no tām trešām valstīm, kas ir 
ratificējušas minēto nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 ESVs vienīgi no tām 
trešām valstīm, kas ir ratificējušas minēto 
nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Ja bez tīras attīstības mehānismu projekta ir noslēgts starptautisks nolīgums, kopīgas izpildes 
projekti turpināsies pēc 2012. gada, un līdz ar to tajos ir jāiekļauj ESV kredīti no šiem 
projektiem.
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Grozījums Nr. 144
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 ESVi vienīgi no tām 
trešām valstīm, kas ir ratificējušas minēto 
nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Ir atļauts izmantot arī kredītus no kopīgas izpildes mehānisma (ESVi) projektiem.

Grozījums Nr. 145
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 no „Zelta standarta” veida 
projektiem vienīgi tajās trešās valstīs, kas 
ir ratificējušas minēto nolīgumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
izmanto saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, 
nepārsniedz daudzumu, kas vienāds ar 6 %
no attiecīgās dalībvalsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijām 2005. gadā, kas nav 
ietvertas Direktīvā 2003/87/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 5 % 
no attiecīgās dalībvalsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijām 2005. gadā, kas nav 
ietvertas Direktīvā 2003/87/EK.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz kredītu procentu līmeņiem no elastīgiem mehānismiem pastāv atruna labāk 
palielināt kvotu līdz 5 %, lai palielinātu mērķu izpildes elastīgumu.
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Grozījums Nr. 148
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. punktu, nepārsniedz 
daudzumu, kas vienāds ar 1 % no attiecīgās 
dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu emisijām 
2005. gadā, kas nav ietvertas Direktīvā 
2003/87/EK.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka attīstītās valstis dod savu ieguldījumu vajadzīgo mērķu sasniegšanai, 
nekompensējot vai neapmainoties ar iekšzemes emisiju līmeņiem ar citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 149
Erna Hennicot-Schoepges

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1.a un 1.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstij, kam līdz 2020. gadam ir 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par vairāk nekā10 %, šo 3 % robežu 
palielinās par procentu skaitu, kas 
vienāds ar starpību starp šai dalībvalstij 
piemērojamām samazinājuma saistībām 
un –10 %.
Katra dalībvalsts var pārnest 
neizmantotos kredītus uz nākamajiem 
gadiem.

Or. en
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Pamatojums

Komisija ierosina vienu un to pašu robežu kredītu izmantošanai visām dalībvalstīm neatkarīgi 
no to samazināšanu mērķiem. Tādējādi lielāks spiediens ir uz dalībvalstīm ar augstāko mērķi, 
kurām jebkurā gadījumā būs jādara vairāk nekā citām dalībvalstīm.

Minētais ierosinājums ļauj dalībvalstīm ar augstāko mērķi izmantot vairak kredītu nekā 
pārējām dalībvalstīm. Tas varētu palīdzēt šīm dalībvalstīm, vienlaicīgi neradot nevajadzīgu 
izmantoto kopējo kredītu daudzumu pieaugumu visā ES.

Ierosinājums novērsīs situāciju, ka dalībvalstis ir spiestas izmantot kredītus noteiktajā gadā 
vai tos zaudēt, un tādēļ palīdzēs uzlabot dalībvalstu izvēlēto projektu kvalitāti.

Grozījums Nr. 150
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka attīstītās valstis dod savu ieguldījumu vajadzīgo mērķu sasniegšanai, 
nekompensējot vai neapmainoties ar iekšzemes emisiju līmeņiem ar citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 151
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

Ikviena dalībvalsts var pārdot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij izsoles kārtībā.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīm ir ievērojams CO2 emisiju samazināšanas rentabilitātes potenciāls, ir 
jāmudina ES dalībvalstis veikt tirdzniecību, īstenot projektus un tiesību pārnesi arī savā 
starpā, ne tikai atbalstot projektus trešās valstīs. 

Neizmantotās daļas pārdošana var būt izdevīga iespēja un laba motivācija dalībvalstīm. 
Turklāt sistēmai līdz ar to vajadzētu būt arī godīgai un taisnīgai pret tām dalībvalstīm, kas 
izpildījušas savas saistības.

Grozījums Nr. 152
Linda McAvan

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij.

Ikviena dalībvalsts var nodot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij. Ja dalībvalsts ikgadējā kredītu 
izmantošana nesasniedz 1. apakšpunktā 
noteikto daudzumu, dalībvalsts var 
pārnest šī daudzuma neizmantoto daļu uz 
turpmākajiem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu elastīgi sasniegt savus mērķus visrentablākajā veidā, kamēr tiek 
nodrošināta vides integritāte. Neparedzēti emisiju maksimumi neparedzētu apstākļu rezultātā, 
piemēram, sakarā ar temperatūras svārstībām laika apstākļu dēļ, varētu radīt grūtības, 
ievērojot atbilstību ikgadējiem mērķiem. Atļauja variēt ar piekļuvi projektu kredītiem periodā 
no 2013. līdz 2020. gadam ļautu dalībvalstīm reaģēt uz šādiem neparedzētiem apstākļiem bez 
vides integritātes kompromisiem.
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Grozījums Nr. 153
Erna Hennicot-Schoepges

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis izmanto tikai projektu 
kredītus no atjaunojamo enerģiju un gala 
patēriņa efektivitātes projektiem, kas 
atbilst augstas kvalitātes kritērijiem, kuri 
garantē projektu papildināmību, kā arī to 
ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. 
Kvalitātes kritērijiem vajadzētu atbilst 
vismaz „Zelta standarta” vai līdzvērtīgam 
veidam. Kas attiecas uz 
hidroelektrostaciju projektiem, vajadzētu 
atļaut tikai projektus ar jaudu, kas 
zemāka par 10 MW, un tikai gadījumā, ja 
tie atbilst Pasaules dambju 
apsaimniekošanas komisijas kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Vairāki pētījumi ir parādījuši, ka līdz 40 % pašreizējo tīras attīstības mehānisma projektu nav 
papildinoši un tos varētu īstenot arī bez tīras attīstības mehānisma. Attīstītajās valstīs 
emisijas pieaug projektu rezultātā, un kompensēšanas vietā rodas papildu CO2 emisijas. 
Projektiem, ko pieņem sakarā ar iekšzemes saistībām, ir jāatbilst standartam, piemēram, 
Zelta standartam vai līdzvērtīgam. 

Pasaules dambju apsaimniekošanas komisijas kritēriji tika noteikti, lai novērstu lielu 
hidroelektrostaciju negatīvo ietekmi uz sabiedrību un vidi.
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Grozījums Nr. 154
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Article 4a

Palīdzība jaunattīstības valstīm pielāgoties 
klimata pārmaiņu negatīvajām sekām.
1. Pēc starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām noslēgšanas Kopienai kopš 
2013. gada sākuma būs saistoši 
nodrošināt uz dotācijām pamatotu 
finansiālu palīdzību jaunattīstības 
valstīm, jo īpaši kopienām un valstīm, ko 
visvairāk apdraud klimata pārmaiņas, lai 
sniegtu tām atbalstu attiecībā uz 
pielāgošanos un riska samazināšanu.
Šiem ieguldījumiem vajadzētu papildināt 
ieguldījumus, kas minēti 4. pantā.
2. Palīdzība, kas minēta 1. punktā, 
pieaugs katru gadu lineāri un 2020. gadā 
sasniegs vismaz EUR 10 miljardus. 
Palīdzībai 2013. gadam vajadzētu būt 
vismaz EUR 5 miljardiem. Palīdzību 
vajadzētu virzīt uz ES un/vai 
starptautiskajiem pielāgošanas fondiem, 
tostarp Pasaules klimata pārmaiņu aliansi 
un nākamos starptautiskos pielāgošanas 
fondus, ko atbalstīs ar starptautisku 
nolīgumu. Pielāgošanas palīdzībai 
vajadzētu papildināt pašreizējās palīdzības 
plūsmas, bet būt integrētai galvenajā 
attīstības palīdzībā.
3. Dalībvalstis var izmantot ieņēmumus 
no izsolēm, īstenojot Direktīvu 
2003/87/EK ar grozījumiem, lai ievērotu 
šī panta saistības.

Or. en
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Pamatojums

Rūpnieciski attīstītās valstis ir lielā mērā atbildīgas par klimata pārmaiņu negatīvajām 
sekām, kas skar jaunattīstības valstis. Eiropas Savienībi tādēļ ir pienākums maksāt par šo 
kaitējumu.

Grozījums Nr. 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
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Palīdzība jaunattīstības valstīm pielāgoties 
klimata pārmaiņu negatīvajām sekām.

1. Pēc starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām noslēgšanas Kopienai no 
2013. gada sākuma būs saistoši 
nodrošināt uz dotācijām pamatotu 
finansiālu palīdzību jaunattīstības 
valstīm, jo īpaši kopienām un valstīm, ko 
visvairāk apdraud klimata pārmaiņas, lai 
atbalstītu to pielāgošanos klimata 
pārmaiņu negatīvajām sekām. Šie 
ieguldījumi papildina ieguldījumus, kas 
minēti 4. pantā.
2. Palīdzība, kas minēta 1. punktā, 
pieaugs katru gadu lineāri un 2020. gadā 
sasniegs EUR 11 miljardus. Palīdzība 
2013. gadam ir noteikta vismaz EUR 
5 miljardu apmērā. Ar šo finansējumu 
nedrīkst rēķināties, lai ievērotu ANO 
noteiktos 0,7 % par procentus par 
palīdzību.
3. Attīstības palīdzība Kopienai, kas 
minēta 2. punktā, tiks sadalīta starp 
dalībvalstīm saskaņā regulatīvo kontroles 
procedūru, kas sīki izklāstīta 9. panta 
2. punktā. Komiteja lems par attīstības 
palīdzības sadalījumu pēc šādiem 
kritērijiem:
(a) dalībvalstu palīdzības daļa būs lineāra 
pret iekšzemes kopproduktu uz vienu 
iedzīvotāju šajā dalībvalstī 2005. gadā;
(b) dalībvalstis, kurām neprasa samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, salīdzinot 
ar 2005. gadu, kā paredzēts Kioto 
protokola pusēm, kas minētas ANO 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
I pielikumā, neveiks iemaksas Kopienas 
ieguldījumu pasākumos, kas minēti 1. un 
2. punktā.
4. Dalībvalstis var izmantot ieņēmumus 
no izsolēm, īstenojot Direktīvu 
2003/87/EK ar grozījumiem, lai ievērotu 
šī panta saistības.
5. Katra dalībvalsts katru gadu ziņo 
Komisijai un Eiropas Parlamentam. Šajā 
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ziņojumā ir informācija par dalībvalsts 
atbilstību no 1. līdz 4. punktam. Komisija 
sagatavo ziņojuma formātu, ko 
dalībvalstis izmanto ziņošanai saskaņā ar 
šo pantu pirms 2010. gada beigām.
6. Komisija ne vēlāk par 2015. gadu 
pārskatīs palīdzības budžetu laikam līdz 
2020. gadam, kas minēts 2. punktā. Šī 
pārskatīšana pamatosies uz pēdējiem tā 
laika zinātniskajiem pierādījumiem.

Or. en

Pamatojums

Vēsturisko un turpmāko siltumnīcefekta gāzu emisiju sakarībā rūpnieciski attīstītās valstis, 
piemēram, 27 ES dalībvalstis ir atbildīgas par klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ko jūt un 
jutīs jaunattīstības valstis. Eiropas Savienībai tādēļ ir pienākums maksāt par kaitējumu, ko 
izraisījušas siltumnīcefekta gāzu emisijas jaunattīstības valstīs.
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Grozījums Nr. 156
John Bowis, Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Palīdzība jaunattīstības valstīm pielāgoties 
klimata pārmaiņu negatīvajām sekām.

1. Pēc starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām noslēgšanas Kopienai no 
2013. gada sākuma būs saistoši 
nodrošināt uz dotācijām pamatotu 
finansiālu palīdzību jaunattīstības 
valstīm, jo īpaši kopienām un valstīm, ko 
visvairāk apdraud klimata pārmaiņas, lai 
atbalstītu to pielāgošanos klimata 
pārmaiņu negatīvajām sekām. Šie 
ieguldījumi papildina ieguldījumus, kas 
minēti 4. pantā.
2. Dalībvalstis var izmantot ieņēmumus 
no izsolēm, īstenojot Direktīvu 
2003/87/EK ar grozījumiem, lai ievērotu 
šī panta saistības.
3. Katra dalībvalsts katru gadu ziņo 
Komisijai. Šajā ziņojumā ir informācija 
par dalībvalstu atbilstību šim pantam. 
Komisija sagatavo ziņojuma formātu, ko 
dalībvalstis izmantos ziņošanai saskaņā ar 
šo pantu pirms 2010. gada beigām. 

Or. en

Pamatojums

Vēsturisko un turpmāko siltumnīcefekta gāzu emisiju sakarībā rūpnieciski attīstītās valstis, 
piemēram, 27 ES dalībvalstis ir atbildīgas par klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ko jūt un 
jutīs jaunattīstības valstis. Eiropas Savienībai tādēļ ir pienākums dot ieguldījumu cīņā pret 
sekām, ko šīs siltumnīcefekta gāzu emisijas radījušas jaunattīstības valstīm. 
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Grozījums Nr. 157
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Palīdzība jaunattīstības valstīm pielāgoties 

klimata pārmaiņu negatīvajām sekām.

1. Pēc starptautiska nolīguma par klimata 
pārmaiņām noslēgšanas Kopiena no 
2013. gada sākuma apņemas nodrošināt 
uz dotācijām pamatotu finansiālu 
palīdzību jaunattīstības valstīm, jo īpaši 
kopienām un valstīm, ko visvairāk 
apdraud klimata pārmaiņas, lai atbalstītu 
to pielāgošanos klimata pārmaiņu 
negatīvajām sekām. Šie ieguldījumi 
papildina ieguldījumus, kas minēti 
4. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b pants (jauns)

Kopienas ārējās saistības attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanu
1. Pēc tam, kad būs noslēgts visaptverošs 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, Kopiena un tās dalībvalstis
no 2013. gada kā nepieciešamu 
papildinājumu pie tīras attīstības 
mehānisma un kopējas izpildes finansēs 
izmērāmus, pārskatāmus, pārbaudāmus 
un saistošus siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumus valstīs, kas ir 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (ANOVKKP) līgumslēdzējas 
puses, bet nav iekļautas šīs konvencijas 
I pielikumā (valstis, kas nav I pielikuma 
līgumslēdzējas puses).
2. Kopienas ārējās saistības attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu būs 250 miljoni tonnu CO2
ekvivalenta 2013. gadā un lineāri pieaugs 
līdz 850 miljoniem tonnu 2020. gadā.
3. Komisija pieņem pasākumus, lai 
dalībvalstu starpā sadalītu Kopienas 
ārējās saistības attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, 
ņemot vērā attiecīgo IKP uz vienu 
iedzīvotāju. Šos pasākumus, lai grozītu 
nebūtiskus šī lēmuma elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 9. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
4. Dalībvalstis saskaņā ar 3. punktu var 
īstenot savas individuālas ārējās saistības 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 



PE409.586v01-00 28/57 AM\733292LV.doc

LV

samazināšanu:
a) paredzot tiešu finansējumu vai 
piedaloties vienā vai vairākos divpusējos 
un/vai daudzpusējos fondos, kuru 
vienīgais mērķis ir finansēt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas politiku un pasākumus 
valstīs, kas nav 1. pielikuma 
līgumslēdzējas puses;
b) samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, kas rodas no mežu iznīcināšanas 
un degradācijas, kā noteikts 
starptautiskajā nolīgumā saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām;
5. Dalībvalstis nodrošina, ka to politika 
attiecībā uz emisiju samazināšanas 
finansēšanu valstīs, kas nav 1. pielikuma 
līgumslēdzējas puses, veicina projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību.  

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Ceturtajā novērtējuma ziņojumā secina, ka globālās 
sasilšanas ierobežošanai zem 2°C, jaunattīstības valstīs ir jāīsteno netradicionāls 
uzņēmējdarbības modelis. Viens no mehānismiem šā mērķa sasniegšanai ir tīras attīstības 
mehānisms. Bet ar tīras attīstības mehānismu nav pietiekami, tādēļ seko priekšlikums 
papildinājumam. Rūpnieciski attīstītajām valstīm papildus obligātajai savu emisiju 
samazināšanai ir pienākums palīdzēt jaunattīstības valstīm sasniegt attiecīgo emisiju 
samazinājumu, ja tiek panākts visaptverošs starptautisks nolīgums.

Grozījums Nr. 159
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis ziņo Komisijai līdz 
nākamā gada 31. martam par savām 
ikgadējām siltumnīcefekta gāzu emisijām 
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no avotiem, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2003/87/EK. Komisija pārbauda 
un publicē šos ziņojumus divu mēnešu 
laikā pēc šā datuma. 

Or. en

Pamatojums

Ikgadēja un savlaicīga ziņošana ir svarīga, lai Komisija varētu novērtēt, vai dalībvalstis ir 
ievērojušas savus mērķus, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus saistību nepildīšanas 
gadījumā. 

Grozījums Nr. 160
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Vienu gadu pirms šā lēmuma stāšanās 
spēkā dalībvalstīm vajadzētu iesniegt 
Komisijai ziņojumu, kurā būtu 
paskaidrots, kādā apjomā tās ievēro 
mērķus nozarēs, uz kurām neattiecas 
Direktīva 2003/87/EK.  Ziņojumam 
vajadzētu sniegt paskaidrojumus par 
visām iniciatīvām, kas ietekmē 
uzņēmumus nozarēs, uz kurām neattiecas 
Direktīva 2003/87/EK.  Iniciatīvu veidu 
un ietekmi vajadzētu mērīt 
siltumnīcefekta gāzu tonnās, par kādām 
ziņo nozarē un apakšnozarē. 
Ziņojumā vajadzētu arī paskaidrot, kā 
dalībvalstis nodrošina šādu rentablu 
samazināšanas potenciālu īstenošanu 
mājsaimniecībās. 

Or. en

Pamatojums

Šis lēmuma priekšlikums nenodrošina, ka uzņēmumiem ārpus emisiju tirdzniecības sistēmas 
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nozares ir atļauts ražot līdzīgos apstākļos.  Šis grozījums dod Komisijai rīkus, lai nodrošinātu 
godīgu attieksmi pret uzņēmumiem ārpus emisiju tirdzniecības sistēmas, kā arī, lai tos 
neskartu konkurences kropļošana iekšējā tirgū. Tā kā emisiju tirdzniecības sistēma neattiecas 
uz lielu daļu Eiropas Savienības uzņēmumu, lēmuma priekšlikums šajā zonā ir rūpīgi 
jāuzrauga.

Grozījums Nr. 161
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot ar ziņojumu par emisijām, kas 
attiecas uz 2013. gadu, reizi divos gados
šajā novērtējumā tiek iekļauts arī Kopienas 
un tās dalībvalstu plānotais progress 
virzībā uz šajā lēmumā noteikto saistību 
izpildi. Dalībvalstis iesniedz atjauninātu 
ziņojumu par savu plānoto progresu līdz
2016. gada jūlijam.

Sākot ar ziņojumu par emisijām, kas 
attiecas uz 2013. gadu, katru gadu šajā 
novērtējumā tiek iekļauts arī Kopienas un 
tās dalībvalstu plānotais progress virzībā uz 
šajā lēmumā noteikto saistību izpildi.
Dalībvalstis iesniedz atjauninātu ziņojumu 
par savu plānoto progresu līdz 2014. gada 
jūlijam un par katru nākamo gadu.

Or. en

Pamatojums

Lēmumā vajadzētu iekļaut stingrāku laika periodu, lai novērtētu dalībvalstu progresu lēmumu 
īstenošanā, un šis periods sāktos agrāk nekā ierosināts, kā arī tam būtu ikgadējs pamats. 

Grozījums Nr. 162
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija sagatavo un līdz 2011. gada 
31. decembrim iesniedz Eiropadomei 
ziņojumu ar izklāstu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumiem gan no avotiem, uz 
kuriem attiecas šis lēmums, gan no 
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avotiem, uz kuriem attiecas Direktīva 
2003/87/EK:
– katras dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu 
emisiju robežas līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 1990. gada 
siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeņiem;
– katras dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu 
emisijas 2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

ES centieni un pārredzamība ir izšķiroša, lai panāktu starptautisku nolīgumu par klimata 
pārmaiņām. Tādēļ svarīgs ir informācijas jautājums, lai citas valstis varētu skaidri redzēt, 
kādas pūles jāpieliek katrai dalībvalstij. Lai to panāktu, Komisijai vajadzētu noteikt katrai 
dalībvalstij visas ekonomikas (ar emisiju tirdzniecības sistēmu saistītus un nesaistītus) 
numurus. Tā nav izmaiņa paketes vispārējā struktūrā, bet drīzāk veids, kā nodrošināt 
starptautiski nepieciešamo skaidrību. 

Grozījums Nr. 163
Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis ziņo līdz nākamā gada 
31. martam par savām ikgadējām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no 
avotiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 
2003/87/EK. 
Komisija pārbauda ziņojumus līdz aprīļa 
beigām pēc mēneša, kad ziņojumi bija 
jāiesniedz. Neatbilstības gadījumā 
piemēro 5.a panta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Visās dalībvalstīs ir jānodrošina stabila un neatkarīga uzraudzība, jāveic ikgadēja un 
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savlaicīga ziņošana un pārbaudes. Ikgadēja un savlaicīga ziņošana ir nepieciešama, lai
nodrosinātu ikgadējus emisiju samazinājumus. Lēmumam vajadzētu mudināt Komisiju 
savlaicīgi novērtēt, vai dalībvalsts ir ņēmusi vērā lēmumu. Precīzai un savlaicīgai ziņošanai 
tādēļ ir jābūt obligātai. Tas nenozīmē papildu administratīvu slogu dalībvalstīm, jo kopš 
Kioto protokola stāšanās spēkā ikgadēja ziņošana par emisijām ir saistoša.

Grozījums Nr. 164
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstis ziņo līdz nākamā gada 
31. martam par savām ikgadējām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no 
avotiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 
2003/87/EK.
Saistībā ar pieredzi, kas gūta, piemērojot 
šo lēmumu, Komisijai vajadzētu piešķirt 
pilnvaras grozīt prasības attiecībā uz 
uzraudzību un ziņošanu, kuras noteiktas 
Lēmumā 280/2004/EK. Komisija 
pārbauda ziņojumus līdz aprīļa beigām 
pēc mēneša, kad ziņojumi bija jāiesniedz. 
Neatbilstības gadījumā piemēro 5.a panta 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Visās dalībvalstīs ir jānodrošina stabila un neatkarīga uzraudzība, jāveic ikgadēja un 
savlaicīga ziņošana un pārbaudes. Ikgadēja un savlaicīga ziņošana ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu ikgadējus emisiju samazinājumus. Lēmumam vajadzētu mudināt Komisiju 
savlaicīgi novērtēt, vai dalībvalsts ir ņēmusi vērā lēmumu. Precīzai un savlaicīgai ziņošanai 
tādēļ ir jābūt obligātai.
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Grozījums Nr. 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 9. pantā minētajām 
procedūrām nosaka standarta formātu 
ziņošanai par siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, kas rodas 3. panta 
piemērošanas dēļ, kredītu izmantošanu 
saskaņā ar šā lēmuma 4. pantu, kā arī 
emisijas, kas rodas sakarā ar darbībām, 
kas minētas Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Komisijai vajadzētu nodrošināt kopēju formātu ziņošanai par emisijām, lai izvairītos no 
atšķirībām starp dalībvalstīm, īstenojot šo noteikumu.

Grozījums Nr. 166
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
1. Ja dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2003/87/EK, saskaņā ar šā 
lēmuma 3. pantu pārsniedz ikgadējo 
emisiju robežu, šī dalībvalsts par 
pārsniegto emisiju daudzumu maksā soda 
naudu, kas līdzvērtīga apjomam, kurš 
noteikts Direktīvas 2003/87/EK 16. pantā. 
Soda naudu par pārsniegtajām emisijām 
iemaksā Kopienas fondā, ar ko finansē 
klimata pārmaiņu riska mazināšanas 
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pasākumus.
2. Komisija veic pasākumus, lai izveidotu 
1. punktā minēto Kopienas fondu. Šos 
pasākumus, lai grozītu nebūtiskus šī 
lēmuma elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
3. Kopienas fonda piešķirtos ieņēmumus 
dod tām dalībvalstīm, kas ir izpildījušas 
vai pārsniegušas savas saistības tērēt šo 
summu turpmākiem pasākumiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai ir milzīgs, bet neizmantots energoefektivitātes potenciāls, un stingrs 
atbilstības mehānisms nozarē, kas nav saistīta ar emisiju tirdzniecības sistēmu, varētu 
samazināt emisijas celtniecības un transporta nozarē, kā arī būt daudz stingrāks atbalsts no 
dalībvalstīm virzībā uz saistošu energoefektivitātes mērķi. Lai efektīvi rīkotos un sasniegtu 
mūsu emisiju samazināšanas mērķus vai vēl ko vairāk, mums ir jabūt pārliecinātiem, ka visus 
ieņēmumus no soda naudām izmanto turpmākiem CO2 emisiju samazināšanas pasākumiem.
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Grozījums Nr. 167
Johannes Lebech

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Atbilstības mehānisms

1. Ja dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2003/87/EK, saskaņā ar šā 
lēmuma 3. pantu pārsniedz ikgadējo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju robežu, šī 
dalībvalsts par pārsniegto emisiju 
daudzumu maksā soda naudu, kas 
līdzvērtīga apjomam, kurš noteikts 
Direktīvas 2003/87/EK 16. pantā. 
2. Papildus 1. punktam daudzumu, kas 
pārsniedz oglekļa dioksīda ekvivalenta 
robežu, kas izteikta tonnās, atskaita no 
dalībvalsts nākamajā izsolē paredzēto 
kvotu skaita saskaņā ar Direktīvas 
2003/87/EK 10. panta 2. punktu.  Šīs 
kvotas tiek sadalītas un izsolītas starp šīm 
dalībvalstīm atbilstoši mērķim saglabāt 
ES emisiju tirdzniecības sistēmu (ETS) 
neizmainītā stāvoklī.

Or. en

Pamatojums

Lai šim ierosinājumam būtu nozīme, ir nepieciešama stingra atbilstība.  Pārkāpumu 
tiesvedība ilgst vairākus gadus, un līdz ar to ir ļoti grūti savlaicīgi reaģēt, ja dalībvalstis 
nesasniedz savus ikgadējos emisiju samazināšanas mērķus. Tas varētu ļoti traucēt izredzēm 
sasniegt emisiju samazināšanas mērķus.
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Grozījums Nr. 168
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Tiešo soda sankciju mehānisms

1. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis skaidri 
un precīzi ievēro saistības, Komisija 
izstrādā tiešo soda sankciju mehānismu 
pret dalībvalstīm. 
2. Soda sankciju mehānisms ļauj 
Komisijai uzlikt maksājumu dalībvalstij, 
kas neievēro saistības saskaņā ar šo 
lēmumu.
3. Komisija sāk tiešo sankciju procedūru 
tūlīt pēc dalībvalsts ikgadējā ziņojuma, ja 
tajā ir konstatēta saistību neievērošana no 
dalībvalsts puses vai ja Komisija atrod 
jebkuru citu pierādījumu, ka dalībvalsts 
īpaši neievēro saistības.
4. Soda naudas aprēķins par saistību 
neievērošanu ir saistīts ar soda naudu par 
emisijas apjoma pārsniegšanu saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un to vajadzētu arī 
indeksēt atbilstoši gada inflācijas līmenim 
eirozonā.  Gadījumos, kad uzliek 
sankcijas par to, ka dalībvalsts neievēro 
ikgadējās emisiju samazināšanas 
saistības, Komisija izstrādā mehānismu, 
lai saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9.a 
un 10. pantu līdz maksājuma saņemšanai 
ieturētu izsolēm paredzētās kvotas no 
attiecīgai dalībvalstij piešķirtā kvotu 
daudzuma. Komisija nodrošina arī 
mehānismu, lai atbrīvotu ieturētās kvotas 
pēc tam, kad dalībvalsts ir samaksājusi 
soda naudu.
Šī procedūra ir detalizēti jāizstrādā līdz 
2010. gada 31. decembrim īpašā 
Komisijas regulā, ņemot vērā regulas 
mērķus un saturu, kas izklāstīti grozītās 
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Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
5. punktā.
5. Komisija vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim izstrādā nepieciešamās 
pamatnostādnes, aprēķina metodes, saiti 
soda naudu aprēķiniem emisiju apjoma 
pārsniegšanas gadījumā saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, soda naudu 
vākšanai par saistību neievērošanu, 
noteikumus administratīviem 
pasākumiem, kā arī izveido īpašu fondu.
6. Šajā īpašajā fondā nonāk ieņēmumi no 
tiešo soda sankciju mehānisma, un fonds 
tos piešķir, lai veicinātu un pastiprinātu 
izpēti, ražošanu un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu, kā arī lai 
palielinātu energoefektivitāti un dabas 
aizsardzību Eiropas Savienībā. Komisija 
novērtē šā fonda izmantošanas modeli, 
īpaši atbalstot dalībvalstis, kas pārsniedz 
savus mērķus, izmantojot fondu, lai 
atbalstītu atjaunojamās enerģijas 
projektus šajās valstīs, kā arī, lai palīdzētu 
valstīm, kas nepilda saistības un var 
pierādīt, ka saistību nepildīšana nav 
saistīta ar nevēlēšanos vai nepiemērotiem 
instrumentiem, bet gan ar ekonomiskiem 
vai sociāliem nosacījumiem, kuri tām 
neļauj sasniegt mērķi. 

Or. en

Pamatojums

Progresīvu emisiju mazināšanu līdz 2020. gadam var uzsākt tikai ar stingru saistību 
struktūru, kuras pamatā būtu skaidri samazināšanas mērķi. Pašlaik ierosinātais lēmums ar 
ierobežotiem izpildes un saistību noteikumiem apdraud emisiju samazināšanas mērķu 
sasniegšanu. Saskaņā ar šo ierosinājumu ES dalībvalstīm prasa tikai ziņot par emisijām un 
progresu emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 169
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Tiešo soda sankciju mehānisms

1. Komisija izstrādā pret dalībvalstīm 
vērstu tiešo sankciju mehānismu, ko 
iedarbina saistību neievērošanas 
gadījumā. Sankciju mehānisms ļauj 
Komisijai uzlikt maksājumu tieši 
dalībvalstij, kas nepilda saistības saskaņā 
ar šo lēmumu.
2. Komisija vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim izstrādā nepieciešamās 
pamatnostādnes, metodes soda naudas 
aprēķiniem sakarā ar saistību 
neievērošanu attiecībā uz emisijām, soda 
naudu vākšanai, kā arī noteikumus 
administratīviem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Komisija izstrādā mehānismu, lai līdz 
maksājuma saņemšanai ieturētu izsolēm 
paredzētās kvotas no attiecīgajai 
dalībvalstij piešķirtā kvotu daudzuma 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9.a un 
10. pantu. Komisija nodrošina arī 
mehānismu, lai atbrīvotu ieturētās kvotas 
pēc tam, kad minētā dalībvalsts ir 
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samaksājusi soda naudu.

Or. en

Pamatojums

Stingrs un efektīvs atbilstības mehānisms ir ļoti būtisks.

Grozījums Nr. 171
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koriģējumi, kas piemērojami pēc
starptautiska nolīguma par klimata 

pārmaiņām noslēgšanas nākotnē

Koriģējumi, kas piemērojami pēc tam, kad 
Kopiena un dalībvalstis apstiprinājušas 

gaidāmo starptautisko nolīgumu par 
klimata pārmaiņām

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir izstrādāts, vadoties no priekšlikuma Padomes līmenī, lai sagatavotu 
iepriekšēju nolīgumu starp Parlamentu un Padomi par “pasākumu sadali”.

Grozījums Nr. 172
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, kurš prasa obligāti samazināt 
emisijas, kas pārsniedz 3. pantā noteiktās 
robežas, Komisija iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu, lai saskaņotu attiecīgos šī 
lēmuma pantus ar šāda nolīguma saturu. 
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Šāds priekšlikums cita starpā ietver katras 
dalībvalsts devuma noteikšanu Kopienas 
emisiju samazināšanas papildpasākumos. 
Saskaņoto lēmumu piemēro ar gadu, kas 
seko pēc starptautiskā nolīguma stāšanās 
spēkā.

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.

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 
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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.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir izstrādāts, vadoties no priekšlikuma Padomes līmenī, lai sagatavotu 
iepriekšēju nolīgumu starp Parlamentu un Padomi par “pasākumu sadali”.

Grozījums Nr. 173
Urszula Krupa

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši gadījumā, ja enerģijas nozarē 
pamatā izmanto ogles un zems oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju 
(UUT) attīstības līmenis nozīmē, ka tās 
nespēj kompensēt emisijas, Kopienas 
dalībvalstīm ar zemāko IKP uz vienu 
iedzīvotāju nav reālas iespējas samazināt 
oglekļa dioksīda emisijas, būtiski 
nekavējot to attīstību, kam vajadzētu 
veicināt IKP līmeņu saskaņošanu uz 
vienu iedzīvotāju visā Kopienā.
Solidaritātes vārdā ar šīm valstīm, kā 
apstiprināts šī dokumenta 7. apsvērumā, 
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Kopienai vajadzētu ņemt vērā šo valstu 
situāciju sarunu laikā par starptautiskiem 
nolīgumiem, kā arī vajadzētu attiecībā uz 
šīm valstīm uzturēt neizmainītas vērtības, 
kas noteiktas attiecībā uz emisiju 
samazināšanu, kā noteikts pielikumā.

Or. pl

Grozījums Nr. 174
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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 palielināts par
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.

Or. en

Pamatojums

 „Reizināts ar” nozīmē „palielināts par”, bet nozīmē arī „palielināt skaitu ar minēto reižu 
skaitu”. Pirmajā kontekstā, ja starptautisks nolīgums, piemēram, uzliek Kopienai saistības 
papildus samazināt emisijas par 3 % un emisiju samazinājumi 2020 gadam ir 2 %, Kopienas 
saistības ir 3 × 2 = 6 %. Otrajā kontekstā pie šiem pašiem cipariem Kopienas saistības ir 
3 + 2 =5 %, kas sakrīt ar Kopienas ekonomiskajām interesēm.
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Grozījums Nr. 175
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Komisija izdara grozījumus Pielikumā, lai 
koriģētu emisiju ierobežojumus saskaņā ar 
1. apakšpunktu. Šis pasākums tiks 
pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā 
minēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

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

Or. en

Pamatojums

Pēc starptautiska nolīguma noslēgšanas ir nepieciešama pārredzama procedūra dalībvalstu 
emisiju samazināšanas turpmāko mērķu noteikšanai. Pasākumu pārdalei vajadzētu
pamatoties uz starptautisku sarunu rezultātiem.
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Grozījums Nr. 177
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

4. Dalībvalstis var saskaņā ar 5. punktu 
palielināt 4. panta 4. punktā minētos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas kredītus no citām 
dalībvalstīm, 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.

Ikviena dalībvalsts var pārdot minētā 
daudzuma neizmantoto daļu citai 
dalībvalstij izsoles kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs ir ievērojams CO2 emisiju samazināšanas rentabilitātes potenciāls, ir 
jāmudina ES dalībvalstis veikt tirdzniecību, īstenot projektus un tiesību pārnesi arī savā 
starpā, ne tikai atbalstot projektus trešās valstīs. 

Neizmantotās daļas pārdošana dalībvalstīm var būt izdevīga iespēja un laba motivācija. 
Turklāt sistēmai līdz ar to vajadzētu būt arī godīgai un taisnīgai pret tām dalībvalstīm, kuras 
izpildījušas savas saistības.

Grozījums Nr. 178
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieņēmumi no izsolēm ir jāizlieto 
turpmākiem projektiem un ieguldījumiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
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samazināšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi rīkotos un sasniegtu mūsu emisiju samazināšanas mērķus vai vēl ko vairāk, mums 
ir jabūt pārliecinātiem, ka ieņēmumus no izsolēm izmanto turpmākiem CO2 emisiju 
samazināšanas pasākumiem..

Grozījums Nr. 179
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

5. Komisija veic pasākumus, lai
nodrošinātu dalībvalstīm iespēju izmantot 
projektu kredītu papildu veidus, kas 
nodrošina kvalitāti un papildināmību, kā 
arī veicina ilgtspējīgu attīstību, vai citus 
mehānismus, kuri izveidoti saskaņā ar 
starptautisko nolīgumu, ja tas ir 
nepieciešams.

Or. pt

Grozījums Nr. 180
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Pēc starptautiska nolīguma 
noslēgšanas Komisija pārskata kredītu 
izmantošanas robežas no projektu 
pasākumiem, kas minēti 4. pantā, un 
gadījumā, ja tā uzskata, ka robežas 
izmaiņa ir nepieciešama, Komisija var 
iesniegt Eiropas Parlamentam un 
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Padomei priekšlikumu grozīt 4. pantu, lai 
palielinātu robežu.

Or. en

Pamatojums

Mēs pašlaik nezinām, kā izskatīsies jauns starptautisks nolīgums par klimata pārmaiņām, un 
mums nevajadzētu izdarīt priekšlaicīgus spriedumus par starptautisko sarunu rezultātiem. 
Tomēr visā paketē Komisija ir devusi pamatu, kas jāpielāgo jaunajai starptautiskajai videi. 
Konsekvences labad mums vajadzētu darīt to pašu attiecībā uz projektu kredītu izmantošanai 
uzliktajām robežam, iekļaujot pārskatīšanas klauzulu. Eiropas Savienībai vajadzētu būt 
piemērotiem rīkiem, lai ātri reaģētu uz jebkuru pārskatītu noteikumu attiecībā uz projektu 
kredītiem globālā nolīgumā.

Grozījums Nr. 181
Anders Wijkman

Lēmuma priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Neatkarīgi no 4. un 6. panta dalībvalstis 
var izmantot kredītus:
1. kas paredzēti apmežošanas un mežu 
atjaunošanas projektiem, kurus 
sertificējusi Tīras attīstības mehānisma 
valde un kuri pārbaudīti saskaņā ar 
Kopīgas izpildes uzraudzības komitejas 
noteikto procedūru;
2. kas paredzēti mežsaimniecības 
pasākumiem jaunattīstības valstīs, ar 
kurām ir noslēgts nolīgums saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 
5. punktu; 
3. jebkuriem mežsaimniecības projektiem 
jaunattīstības valstīs atbilstoši 
starptautiskajam nolīgumam, kas minēts 
šī lēmuma 6. panta 1. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Savienībai vajadzētu pildīt savas starptautiskās saistības un ļaut savām dalībvalstīm 
izmantot mežu kredītus, par ko ES ir vienojusies saskaņā ar Kioto protokolu un gaidāmo 
starptautisko nolīgumu par klimata pārmaiņām.  Mežu kredīti ir arī visefektīvākais līdzeklis, 
lai nodrošinātu jaunattīstības valstu apņemšanos ilglaicīgi un uzticami atturēties no mežu 
iznīcināšanas, kā arī veikt apmežošanas un mežu atjaunošanas pasākumus, kādi tik ļoti 
nepieciešami klimata pārmaiņu mazināšanai.

Grozījums Nr. 182
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Neatkarīgi no 4. un 6. panta dalībvalstis 
var izmantot kredītus:
1.) kas paredzēti apmežošanas un mežu 
atjaunošanas projektiem, kurus 
sertificējusi Tīras attīstības mehānisma 
valde un kuri pārbaudīti saskaņā ar 
Kopīgas izpildes uzraudzības komitejas 
noteikto procedūru;
2. kas paredzēti mežsaimniecības 
pasākumiem jaunattīstības valstīs, ar 
kurām ir noslēgts nolīgums saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 
5. punktu; 
3. jebkuriem mežsaimniecības projektiem 
jaunattīstības valstīs atbilstoši 
starptautiskajam nolīgumam, kas minēts 
šī lēmuma 6. panta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai vajadzētu pildīt savas starptautiskās saistības un ļaut savām dalībvalstīm 
izmantot mežu kredītus, par ko ES ir vienojusies saskaņā ar Kioto protokolu un gaidāmo 
starptautisko nolīgumu par klimata pārmaiņām.  Mežu kredīti ir arī visefektīvākais līdzeklis, 
lai nodrošinātu jaunattīstības valstu apņemšanos ilglaicīgi un uzticami atturēties no mežu 
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iznīcināšanas, kā arī veikt apmežošanas un mežu atjaunošanas pasākumus, kādi tik ļoti 
nepieciešami klimata pārmaiņu mazināšanai.

Grozījums Nr. 183
Robert Goebbels

Lēmuma priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Piesaistes izmantošana, ja nav noslēgts 
gaidāmais starptautiskais nolīgums par 

klimata pārmaiņām.
Ja periodam pēc 2012. gada nav noslēgts 
starptautisks nolīgums par klimata 
pārmaiņām, dalībvalstis var izmantot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju piesaisti, lai 
īstenotu savas saistības saskaņā ar 
3. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir izstrādāts, vadoties no priekšlikuma Padomes līmenī, lai sagatavotu 
iepriekšēju nolīgumu starp Parlamentu un Padomi par “pasākumu sadali”.

Grozījums Nr. 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots

Direktīvas 2003/87/EK mēroga 
paplašināšana

Maksimālais emisiju apjoms saskaņā ar šī 
lēmuma 3. pantu tiek koriģēts atbilstīgi 
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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.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šā lēmuma saturs ne vairs tikai papildinās emisiju tirdzniecības sistēmu, kā tas ir 
pašlaik, bet šī sistēma būs iekļauta lēmumā, nebūs vajadzīgs koriģēšanas mehānisms, lai 
ņemtu vērā jebkuru pieaugumu saskaņā ar emisiju tirdzniecības sistēmu, jo šī sistēma nekādā 
veidā neietekmēs kopējo dalībvalsts mērķa daudzumu.

Grozījums Nr. 185
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

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.

Maksimālais emisiju apjoms saskaņā ar šī 
lēmuma 3. pantu tiek koriģēts atbilstīgi:

(a) 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 
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apstiprinājusi valstu sadales plānus laika 
posmam no 2008. gada līdz 2012. gadam.

(b) mazu iekārtu izslēgšanai, kuru 
nominālā siltumspēja ir mazāka par 
25 MW un kuru emisijas, par kādām 
ziņots kompetentai iestādei, bijušas 
mazākas par 25 000 tonnām oglekļa 
dioksīda ekvivalenta saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Avril Doyle

Lēmuma priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Kopienas pasākumu atbalsts dalībvalstu 

saistībām
1. Ja plānotajai Kopienas politikai un 
pasākumiem varētu būt nozīmīga pozitīva 
vai negatīva ietekme uz dalībvalstu 
saistībām panākt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanos, ietekmes 
novērtējumā katram priekšlikumam 
iekļauj aprēķinu ietekmei uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām attiecībā uz 
katru dalībvalsti un visu Kopienu.
2. Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim 
un pēc tam katrus trīs gadus gatavo 
ziņojumu par Kopienas politikas un 
pasākumu pozitīvo un negatīvo ietekmi uz 
katras dalībvalsts pasākumiem un visu 
Kopienu, lai ierobežotu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas saskaņā ar 3. panta 
1. punktu un 6. panta 3. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Lielākajā daļā nozaru ārpus ETS Kopienas līmeņa pasākumi ir izšķiroši dalībvalstīm, lai 
ievērotu to saistības (piemēram, transporta un transportlīdzekļu efektivitātes standarti, 
efektivitātes standarti ēkām un iekārtām, lauksaimniecībai).  Politikas izstrādes stadijā 
vajadzētu novērtēt un regulāri pārskatīt ierosinātās Kopienas politikas un pasākumu ietekmi.

Grozījums Nr. 187
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Pamatojoties uz šī lēmuma piemērošanā 
gūto pieredzi un progresu siltumnīcefektu 
gāzu emisiju monitoringā, kā arī ņemot 
vērā starptautiska līmeņa sasniegumus, 
Komisija gatavo izsmeļošu novērtējuma 
ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu.
Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam 
iesniedz šo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā pievienojot priekšlikumus. 
Zinojumu vajadzētu sagatavot un iesniegt 
kopā ar ziņojumu par Direktīvas 
2003/87/EK piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums ir radniecīgs ETS direktīvai. Klimata un enerģijas pakete ir ļoti komplicēts 
un sarežģīts politisks rīks, kura darbību vajadzētu izmeļoši pārskatīt 2015. gadā. Šajā procesā 
vajadzētu paralēli aplūkot ar ETS saistītas un ar ETS nesaistītas nozares.
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Grozījums Nr. 188
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā šā 
lēmuma 8. panta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Noteikumu saskaņošana ar standartu, kā atsaukties uz jauno regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 189
Johannes Lebech

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 ziņojumus, kuros
novērtē šī lēmuma ieviešanu. Komisija 
iesniedz pirmo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2015. gada 
31. oktobrim kopā ar attiecīgiem 
priekšlikumiem. Šādus ziņojumus pēc tam 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei katru otro gadu līdz 
31. oktobrim. 

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Roberto Musacchio

Lēmuma priekšlikums
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. en

Pamatojums

Komisijai vajadzētu atjaunināt pielikumu ar jauniem datiem saskaņā ar grozījumiem 3. pantā.

Grozījums Nr. 191
Péter Olajos

Lēmuma priekšlikums
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. en

Pamatojums

Lai Kopenhāgenā panāktu apmierinošu starptautisku nolīgumu, mums vajadzētu visām 
dalībvalstīm noteikt par pienākumu līdz 2020. gadam samazināt vai vismaz nepalielināt 
emisijas nozarēs, uz kurām neattiecas emisiju tirdzniecības sistēma. Tādēļ ir nepieņemami, ka 
atsevišķas dalībvalstis drīkst palielināt savas emisijas. Lai to nepieļautu, mums ir jālūdz 
Eiropas Komisija pārrēķināt šo pielikumu un izstrādāt jaunu pielikumu, saskaņā ar kuru 
neviena valsts nedrīkst savas palielināt emisijas nozarē, uz kuru neattiecas emisiju 
tirdzniecības sistēma.
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Grozījums Nr. 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

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 
emisijas 2020. gadā 3. panta 

īstenošanas rezultātā

(CO2 ekvivalenta tonnās)

Beļģija -15 % 70954356

Bulgārija 20 % 35161279

Čehijas 
Republika

9 % 68739717

Dānija -20 % 29868050

Vācija -14 % 438917769

Igaunija 11 % 8886125

Īrija -20 % 37916451

Grieķija -4 % 64052250

Spānija -10 % 219018864

Francija -14 % 354448112

Itālija -13 % 305319498

Kipra -5 % 4633210

Latvija 17 % 9386920

Lietuva 15 % 18429024

Luksemburga -20 % 8522041

Ungārija 10 % 58024562

Malta 5 % 1532621
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Nīderlande -16 % 107302767

Austrija -16 % 49842602

Polija 14 % 216592037

Portugāle 1 % 48417146

Rumānija 19 % 98477458

Slovēnija 4 % 12135860

Slovākija 13 % 23553300

Somija -16 % 29742510

Zviedrija -17 % 37266379

Apvienotā 
Karaliste

-16 % 310387829

Grozījums

Dalībvalstu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju limiti līdz 2020. 
gadam, salīdzinot ar Kioto 

protokola mērķiem attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzu 

emisijām

Dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas 2020. gadā 3. panta 

īstenošanas rezultātā

(CO2 ekvivalenta tonnās)

Beļģija -18 % 110,535

Bulgārija -18 % 100,043

Čehijas 
Republika

-18 %
146,541

Dānija -18 % 45,402

Vācija -18 % 798,368

Igaunija -18 % 32,155

Īrija -18 % 51,526

Grieķija -18 % 109,662
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Spānija -18 % 273,256

Francija -18 % 462,419

Itālija -18 % 396,270

Kipra -18 %

Latvija -18 % 19,546

Lietuva -18 % 37,278

Luksemburga -18 % 7,774

Ungārija -18 % 88,948

Malta -18 %

Nīderlande -18 % 164,207

Austrija -18 % 56,394

Polija -18 % 434,302

Portugāle -18 % 62,638

Rumānija -18 % 213,093

Slovēnija -18 % 15,355

Slovākija -18 % 54,355

Somija -18 % 58,223

Zviedrija -18 % 61,531

Apvienotā 
Karaliste

-18 %
559,581

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu ES emisiju samazināšanas mērķi 2020. gadam, katrai dalībvalstij vajadzētu 
samazināt emisijas par 18 % attiecībā uz Kioto protokola mērķi. Kipra un Malta nav 
iekļautas I pielikumā, un tām nav noteikti Kioto protokola mērķi. Tādēļ par šo valstu skaitļiem 
vajadzētu vienoties.
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Grozījums Nr. 193
Urszula Krupa

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – -20. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Polija   14%   216592037 Polija   20%  52   227991617

Or. en

Pamatojums

Polija pilda visas savas saistības attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanas mērķiem pamācošā 
veidā.

Tajā pat laikā tās enerģija un rūpniecība gandrīz 100 % pamatojas uz oglēm.

Noteiktais mērķis (14 %) neatbilst valsts iespējām un varētu kavēt tās ekonomisko izaugsmi, 
ka arī graut līdz šim veiktos pasākumus.

Šajā grozījumā ierosinātā 20 % robeža ir absolūtais minimums, lai dotu iespēju Polijas 
ekonomikai turpināt pašreizējo ilgtspējīgas ekonomikas attīstības ceļu un ļautu pielāgoties 
jaunajiem noteikumiem.
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