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ĪSS PAMATOJUMS 

Transports rada ceturto daļu no oglekļa dioksīda emisijām Eiropas Savienībā. Nepieciešamība 

samazināt emisijas no transporta tiek apspriesta kopš 1990. gadiem, lai gan mērķi ir 

svārstījušies līdz ar ekonomiskajām tendencēm. Lai gan šīs debates turpinājās, transporta 

radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas Eiropā ir tikai palielinājušās, un 2014. gadā bija par 

20 % lielākas nekā 1990. gadā. 

Kopējo transporta radīto emisiju palielinājumu izraisa galvenokārt autotransporta un aviācijas 

emisiju pieaugums, jo dzelzceļa un iekšējo ūdensceļu transporta radītās emisijas kopš 

1990. gada ir samazinājušās. Privāto automobiļu emisiju īpatsvars ir aptuveni 44 % no 

transporta radītajām emisijām, un kopējais smago kravu un autobusu pārvadājumu emisiju 

īpatsvars ir aptuveni 18 %. Apspriešanā esošā centienu sadales regula attiecas uz visu 

transporta nozari, izņemot starptautisko jūras un gaisa transportu.  

Saskaņā ar regulas priekšlikumu papildus 2030. gada emisiju samazināšanas mērķiem 

dalībvalstīm laikposmā no 2021. līdz 2030. gadam būs jāsasniedz ikgadējie emisiju 

samazināšanas mērķi. Dalībvalstīm būs pienākums gan ievērot gada emisiju kvotas, gan 

samazināt emisijas lineāri. Saskaņā ar priekšlikumu 2021.–2030. gada emisiju samazināšanas 

sākumpunkts ir 2020. gads, un to principā noteiks, pamatojoties uz datiem par vidējo emisiju 

daudzumu 2016.–2018. gadā. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir svarīgi radīt spēcīgus 

stimulus visām valstīm samazināt emisijas jau no paša perioda sākuma, un tādēļ ierosina 

pārskatīt 2020. gadu kā sākumpunktu. Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka emisijas ir 

jāsamazina pakāpeniski, tostarp ilgtermiņā, t. i., laikposmā, kas beidzas 2050. gadā. 

Komisija savā regulas priekšlikumā ir iekļāvusi elastības elementus, lai nodrošinātu, ka 

emisiju samazināšanas pasākumi tiek veikti pēc iespējas efektīvāk. Tomēr Komisijas 

priekšlikumā iekļautajos elastīguma elementos un to aprēķina pamatā esošajās metodēs ir 

daudz neskaidrību, kas varētu apdraudēt ES klimata politikas īstenošanu un kopējo galīgo 

rezultātu. Ierosinātie elastības mehānismi pieļauj situāciju, kurā ES nespēs sasniegt savus 

emisiju samazināšanas mērķus saskaņā ar Parīzes konvenciju par klimata pārmaiņām, pat ja 

dalībvalstis sasniegtu mērķus, kuri tām noteikti saskaņā ar centienu sadales lēmumu. No otras 

puses, Komisijas priekšlikuma pieņemamība dažās dalībvalstīs ir atkarīga tieši no šiem 

elastības elementiem. Tomēr, kopumā ņemot, daudzas elastības iespējas, dažas no kurām 

pārklājas, varētu radīt situāciju, kad ES emisiju samazinājums centienu sadales sektorā 

faktiski ne tuvu nesasniedz 30 % mērķi. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ierosinātajos 

elastības mehānismos ir spēcīgi iemesli par labu tam, lai veiktu pārvietojumus starp nozarēm, 

starp emisijas kvotu tirdzniecības un centienu sadales sektoru (tā sauktais vienreizējais 

mehānisms), kā arī lai piemērotu LULUCF elastību, kam vajadzētu ļaut dalībvalstīm izmantot 

maksimālo priekšlikumā noteikto LULUCF pārvietojamo vienību (piesaistes) apjomu, lai 

izpildītu emisiju samazināšanas pienākumu centienu sadales sektorā. 

Atzinuma sagatavotāja saprot Komisijas priekšlikumā iekļauto ideju par administratīvā sloga 

samazināšanu, bet uzskata, ka ir vajadzīgs nevis tikai ierosinātais piecu gadu novērtējums, bet 

gan ikgadēja uzraudzība pār to, kā dažādās dalībvalstīs tiek īstenoti emisiju samazināšanas 

mērķi. Lai nodrošinātu īstenošanu un efektivitāti, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijai 

vajadzētu būt arī instrumentiem, ar ko nosaka sankcijas dalībvalstīm, kas neievēro savus 

emisiju samazināšanas mērķus.  
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Saskaņā ar centienu sadales regulu par emisiju samazināšanas metodēm būtu jālemj katrai 

dalībvalstij atsevišķi. Saistībā ar savu centienu sadales regulas priekšlikuma publicēšanu 

Komisija paziņojumā „Ceļā uz mazemisiju mobilitāti”, kas publicēts 2016. gada jūlijā, 

ierosināja pasākumus transporta nozares emisiju samazināšanai. Pēc Komisijas paziņojuma ir 

jāsagatavo vairāki tiesību aktu priekšlikumi, lai pieņemtu regulējumu, cita starpā arī 

priekšlikums regulai par smago kravu pārvadājumu nozares emisijām. Tomēr atbildība par 

veiksmīgu ES klimata politiku kopumā ļoti lielā mērā ir atstāta valstu un vietējās politikas un 

lēmumu ziņā. Aglomerācijai ir īpaši liela nozīme, jo pilsētas satiksme rada 23 % no Eiropas 

oglekļa dioksīda emisijām transporta jomā. Pamatojoties uz centienu sadales regulas 

priekšlikumu, vislielākais spiediens samazināt transporta radītās emisijas tiks radīts uz tām 

dalībvalstīm, kuru emisiju samazināšanas mērķi kopumā ir augsti.   

Atzinuma sagatavotāja atbalsta lēmumu par to, ka ir jāļauj valstu lēmumu pieņēmējiem lemt 

par metodēm, kas jāizmanto transporta radīto emisiju samazināšanai. Tomēr faktu, ka ES nav 

kompetences pilsētvides politikas jomā, viņa uzskata par problemātisku un cer, ka ES 

uzņemsies plašāku koordinējošo lomu, izplatot labāko praksi pilsētu transporta politikas jomā. 

Turklāt atzinuma sagatavotāja arī uzskata, ka, pateicoties dažādajiem finansēšanas 

instrumentiem, ES ir daudz finansējuma, ko piešķirt, un viņa uzskata, ka ir svarīgi, lai 

līdzekļi, kuri no dažādām programmām un instrumentiem ir jāpiešķir transportam, tiktu 

izmantoti projektiem, ar ko veicina steidzamu pāreju uz mazemisiju (īstermiņā) un pilnīgu 

bezemisiju (vidējā termiņā un ilgtermiņā) transporta sistēmu.  

Ilgu laiku Eiropas kopējā transporta politika bija balstīta uz emisijas samazināšanas mērķu 

sasniegšanu, galvenokārt atbalstot transportlīdzekļu tehnoloģiju un degvielas tehnoloģiju 

attīstību. Tomēr nenoteiktība, kas pēdējā laikā ir nākusi gaismā automobiļu ražošanas nozarē, 

ir raisījusi šaubas par nozares apņēmību nodrošināt reālu emisiju samazinājumu. Pāreju uz 

mazemisiju un bezemisiju mobilitāti kavē lielā atkarība no fosilā kurināmā, savukārt pēdējā 

laikā vērojamās zemās naftas cenas jau kavē pāreju uz citiem enerģijas avotiem. Atzinuma 

sagatavotāja uzskata, ka efektīvākais veids, kā sasniegt emisiju samazināšanas mērķus, ir 

veidot plašu pasākumu kopumu, kas apvienotu racionālu zemes izmantojuma plānošanu, 

sabiedrisko transportu, politikas jomas, ar kurām veicina iešanu kājām un braukšanu ar 

velosipēdu, transportlīdzekļu, motoru un degvielu tehnoloģiju attīstības pilnīgu izmantošanu, 

zināšanu pakalpojumu un digitālo pakalpojumu ieviešanu un cenu instrumentu izmantošanu, 

lai virzītu mobilitātes izvēles. 

Digitalizācija un jaunie digitālie pakalpojumi ļauj radīt jauna veida mobilitātes pakalpojumus, 

kas — ja vien tiks plašāk izmantoti, — var samazināt vajadzību pēc personīgās automašīnas 

un tās privātas lietošanas un tādējādi radīt ievērojamu emisiju samazināšanas potenciālu. 

Tāpēc ir vēlams, lai šie pakalpojumi tiktu iedzīvināti gan pilsētu, gan starppilsētu transportā. 

Šie pakalpojumi piedāvā lietotājiem vieglu pārvietošanos, kā arī padara kopējās mobilitātes 

izmaksas ļoti paredzamas un pārredzamas. Šķiet, arī satiksmes automatizācija norit ātrāk, 

nekā tas bija paredzēts. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka abas minētās tendences ir 

pozitīvas, tomēr norāda, ka gan ES, gan dalībvalstu likumdevējiem būs rūpīgi jāuzrauga tas, 

kā šīs jomas attīstība ietekmē transporta radītās emisijas. Ar izmaiņām ir jāpanāk, lai cilvēku 

mobilitātes ieradumi kļūtu mazāk kaitīgi klimatam un videi. 

Transports ir viens no svarīgākajiem ikdienas pakalpojumiem, ko saņem Eiropas iedzīvotāji, 

un efektīva, mērķtiecīga un ekonomiski pamatota loģistika ir ārkārtīgi būtiska Eiropas 

integrācijai un iekšējā tirgus darbībai. Tā kā emisiju samazinājuma mērķi, kas noteikti 
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transporta un loģistikas nozarei, šīs centienu sadales regulas ietekmē kļūs diezgan vērienīgi, 

atzinuma sagatavotāja nespēj slēpt bažas par to, ka transporta nozares un visas Eiropas 

rūpniecības izmaksas, kas saistītas ar emisiju samazināšanu, vēl nav noteiktas. Ticamu 

izmaksu un ieguvumu aprēķins ir vajadzīgs arī tad, ja dalībvalstis pieņem lēmumus par 

emisiju samazināšanas saistību sadalījumu starp dažādām nozarēm, un Komisijai būtu 

jāpalīdz dalībvalstīm, sniedzot tām šādus instrumentus. 

GROZĪJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 

pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) 2016. gada 10.  jūnijā Komisija 

nāca klajā ar priekšlikumu, ka ES 

jāratificē Parīzes nolīgums. Šis leģislatīvā 

akta priekšlikums ir daļa no pasākumiem, 

ar ko ES pildīs Parīzes nolīgumā 

paredzētās saistības. Savienības apņēmību 

panākt emisijas samazinājumus visas 

tautsaimniecības mērogā apliecina 

Savienības un tās dalībvalstu iecerētais 

nacionāli noteiktais devums, ko UNFCCC 

sekretariātam iesniedza 2015. gada 

6. martā. 

(3) Eiropadome Parīzes nolīgumu, ko 

2016. gada 5. oktobrī bija apstiprinājis 

Eiropas Parlaments, ratificēja 2016. gada 

4. novembrī — dienā, kad minētais 

nolīgums stājās spēkā. Parīzes nolīguma 

mērķis ir temperatūras paaugstināšanos 

pasaulē ierobežot krietni zem 2°C atzīmes 

salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 

laikmeta līmeni un turpināt tiekties 

temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5°C 

salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 

laikmeta līmeni. Parīzes nolīgumā pausto 
Savienības apņēmību panākt emisijas 

samazinājumus visas tautsaimniecības 

mērogā apliecina Savienības un tās 

dalībvalstu iecerētais nacionāli noteiktais 

devums, ko UNFCCC sekretariātam 

iesniedza 2015. gada 6. martā. 

 

 

 

Grozījums Nr.   2 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (10a) Dažu dalībvalstu centieni ir bijuši 

ievērojami, un šāda elastība apliecina 

dalībvalstu kopīgo vēlmi panākt, lai 

centieni sasniegt ikgadējos 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazinājumus, kas nepieciešami Parīzē 

COP 21 pieņemto saistību izpildei, būtu 

sadalīti taisnīgi un vērienīgi. 

 

Grozījums Nr.   3 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Virkne Savienības pasākumu 

palielina dalībvalstu iespējas izpildīt 

saistības klimata jomā, un bez tiem būs ļoti 

sarežģīti panākt vajadzīgos emisijas 

samazinājumus šīs regulas aptvertajos 

sektoros. Pie tiem pieder tiesību akti par 

fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, CO2 

emisijas samazināšanu no sauszemes 

transportlīdzekļiem, ēku energoefektivitāti, 

atjaunojamiem energoresursiem, 

energoefektivitāti un aprites ekonomiku, 

kā arī Savienības finansējuma instrumenti, 

kas domāti ar klimatu saistītām 

investīcijām. 

(11) Virkne Savienības pasākumu 

palielina dalībvalstu iespējas izpildīt 

saistības klimata jomā, un bez tiem būs ļoti 

sarežģīti panākt vajadzīgos emisijas 

samazinājumus šīs regulas aptvertajos 

sektoros. Tie cita starpā ir tiesību akti par 

fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, par CO2 

emisijas samazināšanu no sauszemes 

transportlīdzekļiem, par pasākumiem 

energoefektivitātes palielināšanai, cita 

starpā arī ēkām, par atjaunojamiem 

energoresursiem, par energoefektivitāti un 

aprites ekonomikas veicināšanu, kā arī 

Savienības finansējuma instrumenti, kas 

domāti ar klimatu saistītām investīcijām. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Vairāk nekā 75 % no Eiropas 

Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām 

ir saistītas ar enerģētiku. Tādēļ ir svarīgi 

par prioritāriem noteikt un veicināt visus 

pasākumus, ar kuriem izmaksu ziņā 

efektīvi palielina energoefektivitāti, 

tādējādi samazinot pieprasījumu pēc 

enerģijas, un ir svarīgi tos pienācīgi 
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integrēt klimata politikas pasākumos visās 

nozarēs. 

 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Transporta nozare ir ne vien liels 

siltumnīcefekta gāzu emitētājs, bet arī 

nozare, kurā kopš 1990. gada visstraujāk 

ir palielinājies enerģijas patēriņš. Tāpēc ir 

svarīgi, lai Komisija un dalībvalstis vēl 

vairāk censtos palielināt 

energoefektivitāti, sekmēt pāreju uz 

ilgtspējīgiem transporta veidiem un 

samazināt nozares lielo oglekļa atkarību. 

Energoresursu struktūras 

dekarbonizācija, veicinot zema emisiju 

līmeņa energoresursu izmantošanu 

transportam (piemēram, ilgtspējīgu 

biodegvielas veidu un elektrisko 

transportlīdzekļu izmantošanu), palīdzēs 

sasniegt CO2 emisijas samazināšanas 

mērķrādītāju atbilstoši Parīzes nolīguma 

mērķiem. To varētu veicināt, nodrošinot 

nozarei skaidru ilgtermiņa regulējumu, 

kas garantētu noteiktību un būtu pamats 

investīcijām.  

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

11.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11c) Lai sasniegtu mērķi izveidot 

efektīvāku klimata Savienību, ar šo 

regulu būtu jānodrošina emisiju 

samazināšanas stimuli, kas atbilst citiem 

Savienības klimata un enerģētikas tiesību 

aktiem. Izšķiroša nozīme ir tam, lai gan 

Savienība, gan dalībvalstis būtu 
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pārliecinātas, ka īsteno savstarpēji 

stiprinošu politiku visās attiecīgajās 

nozarēs (piemēram, klimata, enerģētikas 

un citu nozaru politiku), un tādējādi 

veiksmīgi var pāriet uz konkurētspējīgu 

mazoglekļa ekonomiku. Enerģētikas un 

nozaru politikas ietekme uz saistībām, ko 

Savienība un dalībvalstis uzņemas 

klimata jomā, būtu jāvērtē ar vienotām 

kvantitatīvām metodēm, lai attiecīgās 

politikas ietekme būtu pārredzama un 

pārbaudāma. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus 4. panta īstenošanai, saskaņā 

ar kuru tiks noteikti dalībvalstu ikgadējie 

emisijas limiti, būtu jāpiešķir īstenošanas 

pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras 

būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 182/201121. 

(17) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus 4. panta īstenošanai, saskaņā 

ar kuru ir jānosaka dalībvalstu ikgadējie 

emisijas limiti, būtu jāpilnvaro Komisija 

saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu pieņemt 

tiesību aktus, ar ko nosaka ikgadējos 

iedalītos emisijas apjomus laikposmā no 

2021. līdz 2030. gadam. Īpaši svarīgi ir 

nodrošināt, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 

lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 

saskaņā ar principiem, kas noteikti 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 

par labāku likumdošanas procesu. 

Konkrēti, lai Eiropas Parlaments un 

Padome vienādā mērā piedalītos deleģēto 

aktu sagatavošanā, abas iestādes visus 

dokumentus saņem vienlaikus ar 

dalībvalstu ekspertiem, un abu iestāžu 

ekspertiem sistemātiski ir pieejamas 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmes, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

_________________  

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko 

nosaka normas un vispārīgus principus par 
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dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas 

uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu 

(OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Līdz ar Savienības centieniem 

samazināt savas emisijas ne mazāk svarīgi 

ir panākt, lai saskaņā ar mērķi palielināt 

savu pozitīvo ietekmi uz pasaules oglekļa 

plaukstas nospiedumu Savienība kopā ar 

trešām valstīm plānotu klimata jomā 

piemērojamus risinājumus un tādēļ kopā 

ar trešām valstīm īstenotu kopīgus 

projektus 2030. gada klimata politikas 

kontekstā, ņemot vērā to, ka Parīzes 

nolīgums attiecas uz jauno starptautiskās 

sadarbības mehānismu cīņai pret klimata 

pārmaiņām. 

 

 

 

Grozījums Nr.   9 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Lai nodrošinātu atbilstību Parīzes 

nolīguma 4. un 14. pantam, Savienības 

centieniem būtu jākļūst aizvien 

spēcīgākiem un reizi piecos gados 

Savienībai būtu jāsniedz ieguldījums, kas 

atspoguļo tās iespējami lielāko vērienu. 

Tāpēc šī regula ietver pārskatīšanas 

klauzulu, lai noteiktu jaunus 

mērķrādītājus vērienīgākām Savienības 

saistībām. Tā kā Savienības mērķrādītāji 

ir jāpielāgo atbilstoši Parīzes nolīguma 

globālās izsvēršanas mehānismam, ir 

būtiski veikt vispārēju pārskatīšanu, 
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ņemot vērā labākās pieejamās zinātnes 

atziņas. 

Pamatojums 

 

Regulā būtu jāiekļauj stingra pārskatīšanas klauzula, lai reizi piecos gados pielāgotu ES 

klimata mērķus, tā nodrošinot Parīzes nolīgumā noteikto saistību izpildi. No šāda viedokļa 

raugoties, par pamatu pārskatīšanas klauzulai būtu jāņem neatkarīgs Eiropas Vides 

aģentūras provizoriskais ziņojums. 

 

Grozījums Nr.   10 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai noskaidrotu, kā šī regula 

kopumā darbojas, to vajadzētu izskatīt 

2024. gadā un pēc tam reizi 5 gados. 

Izskatīšanā vajadzētu ņemt vērā arī valsts 

apstākļu dinamiku un vadīties no Parīzes 

nolīgumā paredzētās globālās izsvēršanas 

rezultātiem. 

(20) Lai noskaidrotu, kā šī regula 

kopumā darbojas, to vajadzētu pārskatīt 

2024. gadā un pēc tam reizi 5 gados, kas ir 

saskaņā gan ar LULUCF atbilstības 

ciklu, gan ar Parīzes nolīgumā paredzēto 

starptautisko ciklu. Izskatīšanā vajadzētu 

ņemt vērā arī valsts apstākļu dinamiku un 

vadīties pēc Parīzes nolīgumā paredzētās 

globālās izsvēršanas rezultātiem. Paturot 

to prātā, ikviena šāda pārskatīšana būtu 

jāveic, rēķinoties ar iespējamām sekām, 

kas ekonomikai varētu rasties gadījumā, 

ja kāda no dalībvalstīm izstājas no 

Savienības saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 50. pantu. 

 

Grozījums Nr.   11 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Lai nodrošinātu vispārēju vēriena 

kāpināšanas sistēmu atbilstoši Parīzes 

nolīgumam un ņemtu vērā pieredzi, ko 

guvusi Eiropas Vides aģentūra, veicinot 

Eiropas vides informācijas iekļaušanu 
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starptautiskās uzraudzības programmās 

un sniedzot visaptverošu novērtējumu par 

vides stāvokli Savienībā, par pamatu 

pārskatīšanas klauzulai būtu jāņem 

neatkarīgs Eiropas Vides aģentūras 

provizoriskais ziņojums. 

Pamatojums 

Regulā būtu jāiekļauj stingra pārskatīšanas klauzula, lai reizi piecos gados pielāgotu ES 

klimata mērķus, tā nodrošinot Parīzes nolīgumā noteikto saistību izpildi. No šāda viedokļa 

raugoties, par pamatu pārskatīšanas klauzulai būtu jāņem neatkarīgs Eiropas Vides 

aģentūras provizoriskais ziņojums. 

 
 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula nosaka pienākumus 

attiecībā uz dalībvalstu minimālajiem 

devumiem Savienības siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanas saistību izpildē 

2021.–2030. gada periodā un noteikumus 

par to, kā nosaka ikgadējos iedalītos 

emisijas apjomus un kā novērtē dalībvalstu 

virzību uz to minimālā devuma izpildi. 

1. Šajā regulā ir prasīts, lai 

dalībvalstis līdz 2013. gadam visas kopā 

savas 2. pantā minētās siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazinātu vismaz par 

30 % salīdzinājumā ar 2005. gadu. Šī 

regula nosaka pienākumus attiecībā uz 

minimālo devumu, kas katrai dalībvalstij 

ir jāsniedz siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanas nolūkā, lai saskaņā ar 

Parīzes nolīgumu izpildītu Savienības un 

dalībvalstu saistības 2021.–2030. gada 

periodā, un šī regula paredz noteikumus 

par to, kā nosaka ikgadējos iedalītos 

emisijas apjomus un kā novērtē dalībvalstu 

virzību uz to minimālā devuma izpildi. 

 
 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šīs regulas galīgais mērķis ir 
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nodrošināt Savienības un dalībvalstu 

saistību izpildi saskaņā ar UNFCC un 

Parīzes nolīgumu, kas paredz samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, lai 

temperatūras paaugstināšanos pasaulē 

ierobežotu krietni zem 2°C salīdzinājumā 

ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni un 

turpinātu tiekties temperatūras kāpumu 

iegrožot līdz 1,5°C salīdzinājumā ar 

pirmsindustriālā laikmeta līmeni. Lai šo 

mērķi sasniegtu, dalībvalstis pēc 

2030. gada katru gadu turpina lineāri 

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, 

uz kurām attiecas šī regula, un šā 

gadsimta otrajā pusē panāk neto emisiju 

nulles līmeni. 

 
 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ievērojot 5., 6. un 7. pantā 

paredzētās elastības iespējas un 

pielāgojumus saskaņā ar 10. panta 

2. punktu un ņemot vērā jebkādus 

atskaitījumus, kam par iemeslu ir Lēmuma 

Nr. 406/2009/EK 7. panta piemērošana, 

katra dalībvalsts nodrošina, ka no 2021. 

līdz 2029. gadam tās katra gada 

siltumnīcefekta gāzu emisijas nepārsniedz 

līmeni saskaņā ar lineāru trajektoriju, 

kuras izejas punkts ir 2020. gads un 

saskaņā ar 3. punktu noteiktās 2016., 2017. 

un 2018. gada vidējās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, bet beigu punkts — 2030. gads un 

šīs regulas I pielikumā attiecīgajai 

dalībvalstij noteiktais limits. 

2. Ievērojot 5., 6. un 7. pantā 

paredzētās elastības iespējas un 

pielāgojumus saskaņā ar 10. panta 

2. punktu un ņemot vērā jebkādus 

atskaitījumus Lēmuma Nr. 406/2009/EK 

7. panta piemērošanas rezultātā, katra 

dalībvalsts nodrošina, ka no 2021. līdz 

2029. gadam tās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas katru gadu nepārsniedz līmeni, 

kas noteikts ar lineāru trajektoriju, kuras 

izejas punkts ir 2020. gads un saskaņā ar 

3. punktu noteiktās 2016., 2017. un 

2018. gada vidējās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kā maksimālās robežvērtības 

izmantojot 2020. gada mērķus, kas 

noteikti Lēmumā Nr. 406/2009/EK, bet 

beigu punkts — 2030. gads un šīs regulas 

I pielikumā attiecīgajai dalībvalstij 

noteiktais limits. 

 

Grozījums Nr.   15 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šajā īstenošanas aktā, pamatojoties 

uz procentuālajiem apjomiem, ko 

dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar 6. panta 

2. punktu, norāda arī to, kādi daudzumi 

2021.–2030. gada periodā varētu tikt ņemti 

vērā atbilstības nolūkā saskaņā ar 9. pantu. 

Ja visu dalībvalstu daudzumu summa 

pārsniedz kopdaudzumu — 

100 miljonus —, tad katrai dalībvalstij 

domāto daudzumu proporcionāli samazina 

tā, lai kopdaudzums netiktu pārsniegts. 

4. Šajā deleģētajā aktā, pamatojoties 

uz procentuālajiem apjomiem, ko 

dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar 6. panta 

2. punktu, norāda arī to, kādi daudzumi 

2021.–2030. gada periodā varētu tikt ņemti 

vērā atbilstības nolūkā saskaņā ar 9. pantu. 

Ja visu dalībvalstu daudzumu summa 

pārsniedz kopdaudzumu — 100 miljonus, 

tad katrai dalībvalstij domāto daudzumu 

proporcionāli samazina tā, lai 

kopdaudzums netiktu pārsniegts. 

 

Grozījums Nr.   16 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šo īstenošanas aktu pieņem 

saskaņā ar 13. pantā minēto izskatīšanas 

procedūru. 

svītrots 

 
 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalsts, kuras siltumnīcefekta 

gāzu emisijas konkrētajā gadā ir mazākas 

par tās ikgadējo iedalīto emisijas apjomu 

attiecīgajam gadam, ņemot vērā elastības 

iespēju izmantošanu saskaņā ar šo pantu un 

6. pantu, var šo ikgadējā iedalītā emisijas 

apjoma pārpalikumu atlikt rezervē 

nākamajiem gadiem līdz 2030. gadam. 

3. Dalībvalsts, kuras siltumnīcefekta 

gāzu emisijas konkrētajā gadā ir mazākas 

par tās ikgadējo iedalīto emisijas apjomu 

attiecīgajam gadam, ņemot vērā elastības 

iespēju izmantošanu saskaņā ar šo pantu un 

6. pantu, var šo ikgadējā iedalītā emisijas 

apjoma pārpalikumu atlikt rezervē 

nākamajiem gadiem līdz 2029. gadam. 

Laikposmā līdz 2029. gadam šo 

pārpalikumu var daļēji vai pilnībā 

izmantot kādā no nākamajiem gadiem, 
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nepārsniedzot 5 % no ikgadējā iedalītā 

emisijas apjoma. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalsts līdz 5 % no sava 

attiecīgā gada ikgadējā iedalītā emisijas 

apjoma var pārskaitīt citām dalībvalstīm. 

Saņēmēja dalībvalsts šo daudzumu var 

izmantot atbilstības nolūkā saskaņā ar 

9. pantu vai nu attiecīgajā gadā, vai 

nākamajos gados līdz 2030. gadam.  

4. Ne vairāk kā 10 % no sava 

attiecīgajam gadam iedalītā emisijas 

apjoma dalībvalsts var pārskaitīt citām 

dalībvalstīm. Saņēmēja dalībvalsts šo 

daudzumu var izmantot atbilstības nolūkā 

saskaņā ar 9. pantu vai nu attiecīgajā gadā, 

vai nākamajos gados līdz 2030. gadam. 

Šādus pārskaitījumus iekļauj Eiropas 

reģistrā, kas minēts 11. pantā. 

 

Grozījums Nr.   19 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Dalībvalsts var pārskaitīt citām 

dalībvalstīm to sava ikgadējā iedalītā 

emisijas apjoma daļu, kas attiecīgajā gadā 

pārsniedz tās siltumnīcefekta gāzu emisijas 

apjomu, ņemot vērā elastības iespēju 

izmantošanu saskaņā ar 2. līdz 4. punktu un 

6. pantu. Saņēmēja dalībvalsts šo 

daudzumu var izmantot atbilstības nolūkā 

saskaņā ar 9. pantu vai nu attiecīgajā gadā, 

vai nākamajos gados līdz 2030. gadam. 

5. Dalībvalsts var pārskaitīt citām 

dalībvalstīm to sava ikgadējā iedalītā 

emisijas apjoma daļu, kas pārsniedz 

dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 

attiecīgā gada apjomu, ņemot vērā 

elastības iespēju izmantošanu saskaņā ar 2. 

līdz 4. punktu un 6. pantu. Saņēmēja 

dalībvalsts šo daudzumu var izmantot 

atbilstības nolūkā saskaņā ar 9. pantu vai 

nu attiecīgajā gadā, vai nākamajos gados 

līdz 2030. gadam. Šādus pārskaitījumus 

iekļauj Eiropas reģistrā, kas minēts 

11. pantā. 

Pamatojums 

Šādi nodrošina, lai iedalīto emisijas apjomu pārskaitījumi starp dalībvalstīm būtu 

pārredzamāki. 
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Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis atbilstības nolūkā 

saskaņā ar 9. pantu var bez jebkādiem 

kvantitatīviem ierobežojumiem, tomēr 

nepieļaujot divkāršu uzskaiti, izmantot 

saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 

24.a panta 1. punktu piešķirtos kredītus no 

projektiem. 

6. Dalībvalstis atbilstības nolūkā 

saskaņā ar 9. pantu var bez jebkādiem 

kvantitatīviem ierobežojumiem, tomēr 

nepieļaujot divkāršu uzskaiti, izmantot 

saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 

24.a panta 1. punktu piešķirtos kredītus no 

projektiem. Dalībvalstis mudina privāto 

sektoru piedalīties šādos projektos. 

Pamatojums 

Būtu jādod arī privātajam sektoram tiesības piedalīties emisiju samazināšanas projektos, lai 

investīciju sviras efekts būtu lielāks. Ar ETS direktīvas 24.a pantu ir nodrošināts, ka galīgo 

atbildību par projektu un par divkāršas uzskaites nepieļaušanu uzņemas dalībvalsts, kurā 

projekts tiek īstenots. 

 

Grozījums Nr.   21 

Regulas priekšlikums 

7. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piesaistījumu no atmežotas zemes, 

apmežotas zemes, apsaimniekotas 

aramzemes un apsaimniekotiem zālājiem 

papildu izmantošana, nepārsniedzot 

280 miljonus neto piesaistījumu 

Papildu piesaistījumu izmantošana no 

atmežotas zemes, apmežotas zemes, 

apsaimniekotas aramzemes un 

apsaimniekotiem zālājiem, apsaimniekotas 

meža zemes un nocirstas koksnes 

produktiem, nepārsniedzot 280 miljonus 

neto piesaistījumu 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja dalībvalsts emisijas pārsniedz tās 

konkrēta gada ikgadējo iedalīto emisijas 

apjomu, tad attiecībā uz konkrēto gadu 

1. Ja dalībvalsts emisijas pārsniedz tai 

attiecīgajam gadam iedalīto emisijas 

apjomu, tad par šo konkrēto gadu 
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dalībvalsts atbilstības nolūkā saskaņā ar šīs 

regulas 9. pantu, var ņemt vērā daudzumu, 

kas nepārsniedz kopējo neto piesaistījumu 

un kopējo neto emisiju summu visās 

Regulas [...] [LULUCF] 2. pantā minētajās 

uzskaites kategorijās „atmežota zeme”, 

„apmežota zeme”, „apsaimniekota 

aramzeme” un „apsaimniekoti zālāji”, ar 

šādiem nosacījumiem: 

dalībvalsts atbilstības nolūkā saskaņā ar šīs 

regulas 9. pantu var ņemt vērā daudzumu, 

kas nepārsniedz kopējo neto piesaistījumu 

un kopējo neto emisiju summu visās 

Regulas [...] [LULUCF] 2. pantā minētajās 

uzskaites kategorijās „atmežota zeme”, 

„apmežota zeme”, „apsaimniekota 

aramzeme”, „apsaimniekoti zālāji”, 

„apsaimniekota meža zeme” un 

„nocirstas koksnes produkti”, ar šādiem 

nosacījumiem: 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.) 

 

Grozījums Nr.   23 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pasākumus, kurus dalībvalsts veiks, 

lai izpildītu savus 4. pantā minētos 

konkrētos pienākumus, proti, kādu politiku 

un pasākumus un Savienības rīcību tā 

īstenos; 

a) pasākumus, kurus dalībvalsts veiks, 

lai izpildītu tieši savus 4. pantā minētos 

pienākumus, proti, kādu politiku un 

pasākumus un Savienības rīcību tā īstenos, 

nepieļaujot nelabvēlīgu ietekmi uz savu 

pilsoņu dzīvi; 

 
 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja 2027. un 2032. gadā konstatē, 

ka kādai dalībvalstij izskatītās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 

pārsniegušas ikgadējo tai iedalīto emisijas 

apjomu jebkurā konkrētā perioda gadā, arī 

ņemot vērā šā panta 2. punktu un 5. līdz 

7. pantā paredzēto elastības iespēju 

izmantošanu, tad piemēro šādus 

pasākumus: 

1. No 2020. gada Komisija reizi divos 

gados izvērtē, vai dalībvalstis ir panākušas 

pietiekamu progresu, lai izpildītu savus 

pienākumus saskaņā ar šo regulu. Ja 

dalībvalsts pārsniedz ikgadējo tai iedalīto 

emisijas apjomu kādā no konkrētā perioda 

gadiem, arī ņemot vērā šā panta 2. punktu 

un 5. līdz 7. pantā paredzēto elastības 

iespēju izmantošanu, tad piemēro šādus 

pasākumus: 
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Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

11. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Reģistrs Eiropas reģistrs 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija nodrošina, ka saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 525/2013 10. pantu 

izveidotajā Savienības reģistrā tiek vesta 

pareiza uzskaite saskaņā ar šo regulu, 

tostarp par ikgadējiem iedalītajiem emisijas 

apjomiem, elastības iespējām, ko izmanto 

saskaņā ar 4. līdz 7. pantu, atbilstības 

pārbaudēm saskaņā ar 9. pantu un 

izmaiņām tvērumā saskaņā ar šīs regulas 

10. pantu. Centrālais administrators veic 

automatizētu pārbaudi par katru darījumu 

saskaņā ar šo regulu un nepieciešamības 

gadījumā bloķē darījumus, lai nodrošinātu, 

ka nav pārkāpumu. Šī informācija ir 

publiski pieejama. 

1. Komisija nodrošina, ka saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 525/2013 10. pantu 

izveidotajā Savienības reģistrā uzskaite 

saskaņā ar šo regulu ir pareiza, tostarp par 

ikgadējiem iedalītajiem emisijas apjomiem, 

elastības iespējām, ko izmanto saskaņā ar 

4. līdz 7. pantu, atbilstības pārbaudēm 

saskaņā ar 9. pantu un izmaiņām tvērumā 

saskaņā ar šīs regulas 10. pantu. Centrālais 

administrators veic automatizētu pārbaudi 

par katru darījumu saskaņā ar šo regulu un 

nepieciešamības gadījumā bloķē 

darījumus, lai nodrošinātu, ka nav 

pārkāpumu. Eiropas reģistra sistēma ir 

pārredzama un ietver visu būtisko 

informāciju par iedalīto apjomu 

pārskaitījumiem starp dalībvalstīm. Šī 

informācija ir publiski pieejama īpašā 

tīmekļa vietnē, ko uztur Komisija. 

Pamatojums 

Šādi nodrošina, lai iedalīto emisijas apjomu pārskaitījumi starp dalībvalstīm būtu 

pārredzamāki. 
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Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija līdz 2024. gada 28. februārim un 

pēc tam reizi piecos gados Eiropas 

Parlamentam un Padomei ziņo par šīs 

regulas darbību, par to, kā tā sekmē ES 

vispārīgā 2030. gadam izvirzītā 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanu 

un Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanu, 

un vajadzības gadījumā var sagatavot 
priekšlikumus. 

Sešu mēnešu laikā pēc veicinošā dialoga, 

kas 2018. gadā jārīko saistībā ar ANO 

Vispārējo konvenciju par klimata 

pārmaiņām (UNFCCC), lai izsvērtu, 

ciktāl Pusēm ir kopīgi izdevies panākt 

progresu virzībā uz globālu ilgtermiņa 

mērķi, un sešu mēnešu laikā pēc globālās 

izsvēršanas 2023. gadā un pēc katras 

nākamās globālās izsvēršanas reizes 

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei par šīs regulas darbību, par to, kā 

šī regula palīdz sasniegt ES vispārējo 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanas mērķrādītāju, kas noteikts 
2030. gadam, un kā tā palīdz sasniegt šīs 

regulas 1. pantā noteiktos ilgtermiņa 

mērķus. Vērienīgākai Savienības rīcībai 

klimata jomā Komisija, pamatojoties uz 

neatkarīgu ziņojumu, ko sagatavojusi 

Eiropas Vides aģentūra, izvērtē arī to, vai 

būtu lietderīgi šo regulu grozīt vai iesniegt 

citus likumdošanas priekšlikumus, vai 

veikt abas šīs darbības, lai nodrošinātu 

Savienības saistību izpildi saskaņā ar 

Parīzes nolīguma 3., 4. un 14. pantu. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pēc katras globālās izsvēršanas, par ko 

panākta vienošanās saskaņā ar Parīzes 

nolīgumu, dalībvalsts var brīvprātīgi atcelt 

daļu no sava ikgadējā iedalītā emisijas 

apjoma. Dalībvalsts paziņo Komisijai par 

savu nodomu atcelt daļu no sava ikgadējā 

iedalītā emisijas apjoma, un Komisija šo 

informāciju dara publiski pieejamu savā 
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tīmekļa vietnē. 
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