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KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDE

ANO Klimata konferencē Parīzē 2015. gada decembrī puses no visas pasaules vienojās
ierobežot globālo sasilšanu krietni zem 2 ºC salīdzinājumā ar pirmsindustriālo laikmetu. ES
ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 40 %
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, vienlaikus par 27 % uzlabojot energoefektivitāti un
palielinot atjaunojamo energoresursu avotu īpatsvaru līdz 27 % no galapatēriņa. Galvenais
mehānisms cīņai pret klimata pārmaiņām ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma.

JURIDISKAIS PAMATS UN MĒRĶI

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 191. pantā norādīts, ka cīņa pret klimata
pārmaiņām ir viens no vissvarīgākajiem ES vides politikas mērķiem.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

A. Globālā sasilšana
Neīstenojot emisiju samazināšanas politiku, paredzams, ka vidējā globālā temperatūra šajā
gadsimtā turpinās palielināties un pieaugs par 1,1°–6,4 °C. Saskaņā ar IPPC (Klimata pārmaiņu
starpvaldību padomes) 5. ziņojumu ir gandrīz nenoliedzami, ka klimata pārmaiņas izraisa
cilvēku darbība. Cilvēku darbības ir, piemēram, fosilā kurināmā sadedzināšana, mežu izciršana
un lauksaimniecība, kas rada oglekļa dioksīda (CO2), metāna (CH4), slāpekļa oksīda (N2O) un
fluorogļūdeņražu emisijas. Siltumnīcefekta gāzes (SEG) aiztur siltumu, kas izstaro no zemes
virsmas, un kavē tā izkļūšanu kosmosā, tādējādi izraisot globālo sasilšanu.
B. Klimata pārmaiņu ietekme
Globālā sasilšana izraisa un turpinās izraisīt ekstremālus laika apstākļus (piemēram, plūdus,
sausumu, lietusgāzes un karstuma viļņus), mežu ugunsgrēkus, ūdens trūkumu, ledāju
izzušanu un jūras līmeņa paaugstināšanos, faunas un floras izplatības izmaiņas vai pat
izmiršanu, augu slimību un kaitēkļu izplatīšanos, pārtikas un saldūdens trūkumu, intensīvāku
fotoķīmisko smogu, kas izraisa veselības problēmas, kā arī cilvēku migrāciju, bēgot no
šiem apdraudējumiem. Zinātnieki apgalvo, ka neatgriezenisku un katastrofālu pārmaiņu risks
ievērojami palielināsies, ja globālā sasilšana paaugstinās temperatūru par vairāk nekā 2 °C
salīdzinājumā ar pirmsindustriālo laikmetu.
C. Rīcības izmaksas salīdzinājumā ar bezdarbības izmaksām
Saskaņā ar Apvienotās Karalistes valdības 2006. gada oktobrī publicēto N. Stern pārskatu,
rīcība globālās sasilšanas mazināšanai izmaksātu aptuveni 1 % no pasaules IKP katru gadu,
toties bezdarbība izmaksātu vismaz 5 %, bet sliktākajā gadījumā – līdz pat 20 % no IKP.
Tādēļ investīcijām zemu oglekļa emisiju ekonomikā būtu nepieciešama tikai ļoti neliela daļa
no pasaules IKP un cīņa pret klimata pārmaiņām veicinātu ieguvumus veselības jomā un
energoapgādes drošību, kā arī mazinātu citus kaitējumus.
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D. Pielāgošanās klimata pārmaiņām
Pielāgošanās pasākumi klimata pārmaiņām var būt gan vienkārši un salīdzinoši lēti (ūdens
resursu saglabāšana, augsekas ievērošana, sausumizturīgu kultūraugu audzēšana, valsts
plānošanas pasākumi un izpratnes veicināšana), gan arī dārgi izmaksājoši aizsardzības un
pārvietošanas pasākumi (dambju augstuma palielināšana, ostu, rūpniecības objektu un cilvēku
pārcelšana no zemām piekrastes teritorijām un applūstošām zemienēm). ES pielāgošanās
stratēģijas klimata pārmaiņām mērķis ir padarīt Eiropu noturīgāku pret klimata pārmaiņām.
Tā veicina koordināciju un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un atbalsta šo jautājumu
integrēšanu visās attiecīgās ES politikas jomās.

SASNIEGUMI

A. Starptautiskā politika klimata pārmaiņu jomā
Pēc gandrīz divas desmitgades ilgušām sarunām, 2015. gada decembrī Apvienoto Nāciju
Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) Pušu konferences
21. sesijā (COP 21) valdības Parīzē pieņēma pirmo vispārējo nolīgumu cīņai pret klimata
pārmaiņām. Parīzes nolīguma mērķis ir noturēt planētas vidējās temperatūras pieaugumu
krietni zem 2 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālo laikmetu un turpināt centienus ierobežot
temperatūras pieaugumu 1,5 °C robežās. Lai sasniegtu šo mērķi puses cenšas, cik vien iespējams
ātri, sasniegt termiņu, pēc kura emisijām vajadzētu sākt samazināties un līdz gadsimta vidum
panākt, lai neto emisiju līmenis būtu nulle. Finanšu līdzekļi tiks virzīti šo mērķu sasniegšanai.
Pirmoreiz visām pusēm ir jānodrošina vērienīgi centieni samazināt SEG emisijas, ievērojot
“kopējas, bet diferencētas atbildības principu un katras valsts attiecīgās spējas”, t. i. atbilstīgi
katras valsts situācijai un iespējām. Ne retāk kā reizi piecos gados visām valstīm ir jāpārskata un
jāatjaunina savi klimata rīcības plāni (“nacionāli noteiktais devums”) un pārredzamā veidā tie
jādara zināmi, lai varētu novērtēt kopējo progresu (“globālā izsvēršana”). Gan finansiāls, gan
spēju veidošanas atbalsts tiks sniegts visneaizsargātākajām, vismazāk attīstītajām valstīm un
mazo salu jaunattīstības valstīm. Pielāgošanās, kas ir tik pat svarīga kā mazināšana, ir atzīta par
globāli risināmu jautājumu; tāpat svarīgi ir risināt jautājumu par “zaudējumiem un kaitējumu”
saistībā ar klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi. Nolīgums stājās spēkā 2016. gada novembrī, kad
to ratificēja vismaz 55 valstis, kas rada vismaz 55 % no kopējām SEG emisijām.
B. Klimata pārmaiņu mazināšanas centieni Eiropas Savienībā
Savā Klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam
ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam sasniegt šādus mērķus: samazināt siltumnīcefekta gāzu
emisijas vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, uzlabot energoefektivitāti par
27 % (indikatīvs mērķis, kas jāpārskata 2020. gadā) un palielināt atjaunojamo energoresursu
avotu īpatsvaru līdz 27 % no galapatēriņa. Politikas satvars 2030. gadam turpina izvērst “20–20–
20” mērķi, par kuru ES valstu vadītāji 2007. gadā vienojās attiecībā uz 2020. gadu: samazināt
SEG emisijas par 20 %, palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru līdz 20 % no kopējā
enerģijas galapatēriņa, kā arī samazināt ES kopējo primāro enerģijas patēriņu par 20 % (visas šīs
procentuālās daļas attiecībā pret 1990. gada rādītājiem), un tas jānosaka saistošos tiesību aktos.
ES ceļvedis virzībai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā paredz
SEG emisiju samazināšanas ilgtermiņa mērķi 80 % apmērā.
ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ETS), ir pirmais un patlaban lielākais starptautiskais
oglekļa emisiju kvotu tirgus, un arī galvenais ES politikas instruments cīņā pret klimata
pārmaiņām. Tās pamatā ir emisiju ierobežošanas un tirdzniecības princips – ir noteikts
ierobežojums kopējām SEG emisijām, kuras var tikt emitētas no vairāk nekā 11 000 iekārtām

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:LV:PDF
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52011DC0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/;jsessionid=7N7hTCzWn22hpQWG1PPFpJFQN649XnGyr12GQqmZw4DRxCcXHdQy!-1827829814?uri=CELEX:32009L0029
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(rūpnīcām, spēkstacijām, utt.), kas iekļautas šajā sistēmā. Katra iekārta nopērk vai saņem
emisiju kvotas, kuras izsola dalībvalstis. Katrs no šiem kredītiem atbilst vienai tonnai CO2

emisiju un tos var pārdot citām iekārtām, ja tie netiek izmantoti. Laika gaitā kopējais kvotu
skaits tiek pakāpeniski samazināts. ES ETS tika ieviesta 2005. gadā un kopš tā laika tā ir
būtiski reformēta. Pēc CO2 emisiju atļauju daļas izsoļu pagaidu iesaldēšanas (“atlikšanas”) un
“tirgus stabilitātes rezerves” izveidošanas, lai novērstu emisijas kvotu strukturālo pārpalikumu,
automātiski pielāgojot izsolāmo kvotu piedāvājumu, Komisija 2015. gada jūlijā ierosināja vēl
vienu reformu. Sākot no 2012. gada ETS attiecas arī uz aviāciju. Pēc starptautiskiem masveida
protestiem ES apturēja sistēmas piemērošanu starpkontinentāliem lidojumiem, tādējādi dodot
laiku Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai (ICAO) izstrādāt un īstenot globālus uz
tirgu pamatotus mehānismus (GMBM) starptautiskajai aviācijai, lai risinātu jautājumu par tās
radītajām emisijām.
Uz emisijām no nozarēm, uz kurām neattiecas ETS, piemēram, autotransporta, atkritumu un
mežsaimniecības nozarēm, attiecas Lēmums par kopīgiem centieniem, kurā katrai dalībvalstij
ir noteikti saistoši ikgadēji SEG emisiju samazināšanas mērķi līdz 2020. gadam. Ierosinātajā
regulā par turpmākajiem uzdevumiem, kura patlaban tiek izskatīta likumdošanas procesā,
tiks noteikti saistoši mērķi 2021.–2030. gadam, lai šajās nozarēs panāktu SEG emisiju
samazinājumu 30 % apmērā, atbilstīgi saistībām, kuras ES vadošās amatpersonas uzņēmās
2014. gada oktobrī. Lai palīdzētu īstenot ES saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, ir ierosināts
iekļaut ES emisiju samazināšanas centienos arī zemes izmantojumu, zemes izmantojuma maiņu
un mežsaimniecību (LULUCF).
Atjaunojamo energoresursu direktīvas mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gadam atjaunojamā
enerģija, piemēram, biomasas, vēja, hidroelektroenerģija un saules enerģija – nodrošinātu
vismaz 20 % no ES kopējā energopatēriņa elektroenerģijas ražošanā, transportā, apsildē un
dzesēšanā. Lai to nodrošinātu, katra dalībvalsts ir pieņēmusi valsts atjaunojamo energoresursu
rīcības plānu, tostarp nosakot nozaru mērķus. Kā daļu no vispārējā mērķa, dalībvalstis ir
arī apņēmušās nodrošināt, ka vismaz 10 % transporta degvielas ir iegūti no atjaunojamiem
energoresursiem. Lai sasniegtu jau pieņemto ES līmeņa mērķi 2030. gadam – nodrošināt 27 %
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas patēriņā, Komisija ir ierosinājusi pārskatīt šo
direktīvu.
Ar oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģiju CO2 atdala no emisijām atmosfērā
(kas radušās rūpnieciskajos procesos), saspiež un transportē uz tādu vietu, kur to var
noglabāt. Saskaņā ar ANO IPPC aplēsēm, ar CCS tehnoloģiju būtu iespējams novērst 80–
90 % CO2 emisiju no spēkstacijām, kurās izmanto fosilo kurināmo. ES ir izstrādājusi
reglamentējošus noteikumus, lai komercializētu un subsidētu šo jauno tehnoloģiju. Tomēr
paredzēto demonstrējuma projektu ieviešana Eiropā ir izrādījusies sarežģītāka nekā sākotnēji
plānots, un viens no galvenajiem šķēršļiem ir augstās izmaksas.
Jauniem vieglajiem automobiļiem, kas reģistrēti ES, ir jāatbilst CO2 emisiju standartiem.
Mērķis, kas jāsasniedz līdz 2015. gadam vidēji uz autoparku, ir 130 g CO2/km, un šis
daudzums jāsamazina līdz 95 g/km, sākot no 2021. gada. Lai radītu stimulus nozarei investēt
jaunās tehnoloģijās, var tikt izmantoti tā sauktie “superkredīti”, kas nozīmē, ka katrs emisijas
ziņā tīrākais automobilis katra ražotāja klāstā, aprēķinot vidējo specifisko CO2 emisiju, tiek
uzskaitīts kā vairāk nekā viens automobilis. Līdzīgi noteikumi ir spēkā arī attiecībā uz
vieglajiem kravas automobiļiem un tiek gatavoti arī noteikumi attiecībā uz autobusiem un kravas
automobiļiem. Lai atbalstītu CO2 emisiju samazināšanas politikas īstenošanu, patērētājiem
tiek nodrošināta informācija saistībā ar degvielas ekonomiju un līdz ar to informācija par
CO2 emisijām jaunajiem vieglajiem automobiļiem, kurus piedāvā pārdošanai vai izīrēšanai

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013D1359
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32015D1814&qid=1451157238615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1460721899009&uri=CELEX:52015PC0337R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32009D0406
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/;jsessionid=H2G2T5QG1nrd82TtQTL9wp9ylxHJS7w6j25kfLynnp3MpnKCk3Ky!-1101783730?uri=CELLAR:574c0c59-59e2-4828-8160-95aff8f6f7ac
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32009L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02009R0443-20140408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.084.01.0038.01.ENG
http://publications.europa.eu/resource/cellar/779ca967-8a7c-4362-a4b2-a3a23f8ce409.0006.03/DOC_1
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ES, lai, pērkot jaunu automobili, viņi varētu izdarīt uz informāciju pamatotu izvēli. Arī
degvielas kvalitāte ir būtisks SEG emisiju samazināšanas aspekts. ES tiesību aktu mērķis ir
līdz 2020. gadam samazināt degvielu SEG intensitāti par 6 % – tas jāpanāk, cita starpā, ar
biodegvielu izmantošanu, bet šīm biodegvielām ir jāatbilst konkrētiem ilgtspējības kritērijiem.
Starptautiskās jūras kuģniecības CO2 emisijas ir lielas un sagaidāms, ka to apjoms būtiski
pieaugs. Cenšoties panākt starptautisku pieeju šim jautājumam, ES, kā pirmo soli ceļā uz šo
emisiju samazināšanu, jau ir izveidojusi Savienības mēroga sistēmu kuģu radīto CO2 emisiju
monitoringam, ziņošanai un verifikācijai (MRV). Sākot no 2018. gada, lieliem kuģiem būs
jāveic emisiju monitorings un jāsniedz gada ziņojums par verificētajām CO2 emisijām, ko tie
emitējuši ES ostās, ceļā uz vai no tām, kā arī par citu atbilstīgu informāciju.
Pēc tam, kad 20. gadsimta astoņdesmitajos gados tika noteikti aizliegumi attiecībā
uz hlorfluorogļūdeņražiem (CFC), to vietā patlaban dažādām rūpnieciskām vajadzībām,
piemēram, gaisa kondicionēšanai un dzesēšanai, tiek izmantotas fluorētas gāzes, jo tās nenoārda
ozona slāni. Tomēr to globālās sasilšanas potenciāls var būt pat līdz 23 000 reižu lielāks nekā
CO2. Tāpēc ES ir veikusi pasākumus, lai kontrolētu fluorēto gāzu izmantošanu un līdz 2022.–
2025. gadam to aizliegtu visās jaunās gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtās, tādējādi
nosakot virzību uz starptautisku aizliegumu.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments, reaģējot uz Komisijas priekšlikumu par klimata un enerģētikas politikas satvaru
2030. gadam, stingri pauda savu nostāju, aicinot noteikt trīs saistošus mērķus (kas bija
vērienīgāki nekā tie, par kuriem tika panākta galīgā vienošanās) – SEG iekšzemes emisiju
samazinājums vismaz par 40 %, salīdzinājumā ar 1990. gadu; atjaunojamās enerģijas avotu daļa
enerģijas galapatēriņā – 30 %; un energoefektivitātes palielināšana par 40 %.
Pirms 2015. gada Parīzes Klimata konferences Parlaments atkārtoti pauda, ka steidzami
jārīkojas, “lai efektīvā veidā regulētu un ierobežotu starptautiskās aviācijas un kuģniecības
radītās emisijas”, un aicināja visas puses strādāt sadarbībā ar Starptautisko Civilās
aviācijas organizāciju (ICAO) un Starptautisko Jūrniecības organizāciju (IMO), lai izstrādātu
starptautisku politikas satvaru atbilstīgu mērķu noteikšanai pirms 2016. gada beigām.
Parlaments iestājas par plašu oglekļa cenas noteikšanas mehānismu, kā arī par to, ka ieņēmumus
no emisijas kvotu tirdzniecības ir jāizmanto investīcijām, kas saistītas ar klimata pārmaiņu jomu;
Tas ir prasījis nodrošināt konkrētus pasākumus, tostarp termiņus, lai līdz 2020. gadam tiktu
izbeigtas subsīdijas fosilajam kurināmajam.
Pārskatot Atjaunojamu energoresursu direktīvu, Parlaments centās panākt, ka biodegvielas
ražošana ir vides un sociālā ziņā ilgtspējīga un nenoved pie mežu izciršanas un pārtikas
cenu pieauguma (tā sauktā netieša zemes izmantošanas maiņa (ILUC)). Parlaments prasīja
līdz 2020. gadam ierobežot pirmās paaudzes biodegvielu, kas iegūtas no tradicionāliem ar
pārtikas ražošanu saistītiem avotiem, izmantošanu līdz 6 % no enerģijas galapatēriņa transportā
(patlaban spēkā ir 10 % ierobežojums), kā arī prasīja nodrošināt strauju pāreju uz tādu uzlabotu
biodegvielu ražošanu, kas iegūtas no jūras aļģēm vai konkrētiem atkritumu veidiem.
Sarunās ar Padomi par fluorētajām gāzēm Parlaments iestājās par to izmantošanas pilnīgu
izbeigšanu vairākās jaunās nozarēs, kurās ir pieejamas drošas, energoefektīvas un izmaksu ziņā
lietderīgas alternatīvas. Viens no plānotajiem pasākumiem ir arī fluorēto gāzu izmantošanas
aizliegums komerciālajā dzesēšanā, sākot no 2022. gada.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32015L1513
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0055.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0055.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG
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Pārskatot noteikumus par CO2 emisijām no vieglajiem automobiļiem un vieglajiem kravas
automobiļiem, Parlaments uzstāja, ka CO2 emisijas mērīšanai pēc iespējas ātrāk jāievieš jauns
ANO izstrādāts starptautisks testa cikls, kurā būtu atspoguļoti reāli braukšanas apstākļi.
Tina Ohliger
11/2017
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