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Grozījums Nr. 134/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0162/2020
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kā izziņots paziņojumā „Eiropas 
zaļais kurss”, Komisija, balstoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā to integrēto nacionālo 
enerģētikas un klimata plānu analīzi, kas 
Komisijai iesniegti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2018/19999, paziņojumā 
„Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru 
vēriena kāpināšana: investīcijas 
klimatneitrālā nākotnē cilvēku labā”10 ir 
novērtējusi Savienības 2030. gada 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju. Ņemot vērā 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas līdz 2030. gadam būtu jāsamazina 
un piesaistījumi jāpalielina tā, lai 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas (proti, 
emisijas pēc piesaistījumu atskaitīšanas) 
tautsaimniecības mērogā Savienībā līdz 
2030. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni saruktu par vismaz 55 %. Šis 
jaunais Savienības 2030. gada klimata 
mērķrādītājs ir „cits šāds mērķrādītājs” 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 
11. punkta izpratnē, tāpēc tas aizstāj 
minētajā punktā norādīto 2030. gadam 
izvirzīto Savienības mēroga 

(17) Kā norādīts paziņojumā „Eiropas 
zaļais kurss”, Komisija, balstoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā to integrēto nacionālo 
enerģētikas un klimata plānu analīzi, kas 
Komisijai iesniegti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2018/19999, paziņojumā 
„Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru 
vēriena kāpināšana: investīcijas 
klimatneitrālā nākotnē cilvēku labā”10 ir 
novērtējusi Savienības 2030. gada 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju. Ņemot vērā 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas līdz 2030. gadam būtu jāsamazina 
un piesaistījumi jāpalielina tā, lai 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas (proti, 
emisijas pēc piesaistījumu atskaitīšanas) 
tautsaimniecības mērogā Savienībā saruktu 
tā, ka nevilcinoties un vispusīgi tiek 
novērsta nelabvēlīgā sociālekonomiskā 
ietekme, ko rada pārkārtošanās uz neto 
nulles emisiju līmeni, un ka tas notiek 
pilnīgā saskaņā ar LESD 194. pantu. Šis 
jaunais Savienības 2030. gada klimata 
mērķrādītājs ir „cits šāds mērķrādītājs” 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 
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siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķrādītāju. 
Turklāt Komisijai līdz 2021. gada 
30. jūnijam būtu jānovērtē, kā relevantie 
Savienības tiesību akti, ar ko 2030. gada 
klimata mērķrādītājs tiek īstenots, būtu 
jāgroza, lai šādus neto emisiju 
samazinājumus panāktu.

11. punkta izpratnē, tāpēc tas aizstāj 
minētajā punktā norādīto 2030. gadam 
izvirzīto Savienības mēroga 
siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķrādītāju. 
Turklāt Komisijai — gadījumos, kad tas 
nepieciešams, — līdz 2021. gada 
30. jūnijam būtu jānovērtē, kā attiecīgie 
Savienības tiesību akti, ar ko minētais 
mērķrādītājs tiek īstenots, būtu jāgroza, lai 
emisiju samazināšanos līdz šādam neto 
līmenim panāktu.

______________ ______________
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar 
ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar 
ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

10 COM(2020)0562.   10 COM(2020)0562.   

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/135/rev

Grozījums Nr. 135/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0162/2020
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nosprausto ilgtermiņa 
virsmērķi attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā. Tā turklāt 
nosaka saistošu Savienības siltumnīcefekta 
gāzu neto emisiju samazināšanas 
mērķrādītāju 2030. gadam.

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam panākt Savienībā 
klimatneitralitāti, tā tiecoties sasniegt 
Parīzes nolīguma 2. pantā nosprausto 
ilgtermiņa virsmērķi attiecībā uz 
temperatūras kāpumu, un ir piedāvāts 
satvars, kas ļauj panākt progresu, 
īstenojot Parīzes nolīguma 7. pantā 
nosprausto globālo virsmērķi pielāgošanās 
jomā, vienlaikus rēķinoties ar 
nepieciešamību obligāti garantēt taisnīgu 
darbaspēka pārkārtošanos, kura balstās 
uz priekšnoteikumu, ka ilgtspēja un 
inovācija ražošanas sektorā var rosināt 
Eiropas rūpniecību pamatīgāk nostiprināt 
savas pozīcijas galvenajos tirgus 
segmentos un tādējādi panākt drošāku 
darba tirgu un kvalitatīvu darbvietu 
plašāku pieejamību. Turklāt regulā ir 
noteikts saistošs Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju neto 
samazinājuma mērķrādītājs 2030. gadam. 

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/136/rev

Grozījums Nr. 136/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-
Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0162/2020
Jytte Guteland
Eiropas Klimata akts
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Regulas priekšlikums
2.a pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants 2.a pants

2030. gada klimata mērķrādītājs 2030. gada klimata mērķrādītājs

1. Lai būtu iespējams sasniegt 
2. panta 1. punktā noteikto 
klimatneitralitātes mērķi, Savienības 
saistošais 2030. gada klimata mērķrādītājs 
ir siltumnīcefekta gāzu neto emisiju 
(emisijas, no kurām atskaitīti 
piesaistījumi) samazinājums par vismaz 
55 % līdz 2030. gadam (salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni).

1. Pamatojoties uz Eiropadomes 
lēmumu, Komisija iesniedz jaunu 
priekšlikumu par saistošu Savienības 
mērķrādītāju klimata jomā 2030. gadam. 

2. Komisija līdz 2021. gada 
30. jūnijam izskata relevantos Savienības 
tiesību aktus ar mērķi panākt, lai būtu 
iespējams sasniegt šā panta 1. punktā 
noteikto mērķrādītāju un 2. panta 1. punktā 
noteikto klimatneitralitātes mērķi, un 
apsver iespēju saskaņā ar Līgumiem veikt 
vajadzīgos pasākumus, arī pieņemt 
leģislatīvo aktu priekšlikumus.

2. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija — gadījumos, kad tas 
nepieciešams, — izvērtē, kā Savienības 
tiesību akti, ar ko tiek īstenots 
2030. gadam noteiktais Savienības 
mērķrādītājs, būtu jāgroza, lai varētu 
sasniegt šā panta 1. punktā noteikto 
mērķrādītāju un 2. panta 1. punktā noteikto 
klimatneitralitātes mērķi. Pamatojoties uz 
šo novērtējumu, Komisija sagatavo 
stratēģiju, kurā sīki izklāsta Savienības 
līmenī veicamos pasākumus, ar ko var 
mobilizēt atbilstošos resursus, kuri ļauj 
vieglāk nodrošināt klimatneitrālas 
Savienības ekonomikas veidošanai 
vajadzīgās investīcijas. Stratēģijā ir 
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iekļauts pārskats par kompensācijas 
mehānismiem, kas patlaban ir pieejami 
dalībvalstīm ar zemākiem ienākumiem, un 
ir ņemts vērā, ka saistībā ar vērienīgāku 
rīcību klimata jomā palielinās 
sociālekonomiskais slogs.

Or. en


