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30.9.2020 A9-0162/139

Grozījums Nr. 139
Michael Bloss
Verts/ALE 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”9 ir 
novērtējusi Savienības 2030. gada 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju10. 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 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
mērķrādītāju. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
relevantie Savienības tiesību akti, ar ko 

(17) Komisija paziņojumā „Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja, ka plāno izvērtēt, 
vai Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu paaugstināt, lai būtu 
iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un ka tā plāno arī 
sagatavot attiecīgus priekšlikumus. 
Minētajā paziņojumā Komisija uzsvēra, 
ka klimatneitralitātes mērķi būtu jāpalīdz 
sasniegt ar visām Savienības politikas 
nostādnēm un ka savs ieguldījums ir 
jādod katram sektoram. Tā kā Savienība 
ir nospraudusi mērķi — panākt 
klimatneitralitāti ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam, ir ļoti svarīgi vēl spēcīgāk 
rīkoties klimata jomā un, konkrēti, 
paaugstināt mērķrādītāju, ko Savienība 
klimata jomā apņemas sasniegt līdz 
2030. gadam, proti, ir svarīgi noteikt, ka 
emisiju apjoms ir jāsamazina vismaz par 
65 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. 
Līdz ar to Komisijai līdz 2021. gada 
30. jūnijam būtu jāizvērtē, kā vajadzētu 
attiecīgi grozīt Savienības tiesību aktus, 
kas nodrošina augstāka mērķrādītāja 
īstenošanu, un arī citus attiecīgos 
Savienības tiesību aktus, ar kuru 
palīdzību var panākt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanos un veicināt 
aprites ekonomikas veidošanos.
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2030. gada klimata mērķrādītājs tiek 
īstenots, būtu jāgroza, lai šādus neto 
emisiju samazinājumus panāktu.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/140

Grozījums Nr. 140
Michael Bloss
Verts/ALE 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.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Pamattiesības uz stabilu un veselīgu 

klimata sistēmu
Šī regula palīdz nosargāt fizisku personu 
neaizskaramās un neatņemamās tiesības 
uz cilvēka cieņu, dzīvību un vides 
aizsardzību, kas atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 1., 2. un 
37. pantā, un šādu tiesību īstenošana ir 
atkarīga no stabilas un veselīgas klimata 
sistēmas, kas spēj nodrošināt cilvēku 
eksistenci uz Zemes paaudžu paaudzēs.

Or. en



AM\1214707LV.docx PE658.338v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

30.9.2020 A9-0162/141

Grozījums Nr. 141
Michael Bloss
Verts/ALE 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 – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. Lai būtu iespējams sasniegt 2. panta 
1. punktā noteikto klimatneitralitātes 
mērķi, Savienības saistošais 2030. gada 
klimata mērķrādītājs ir — līdz 
2030. gadam tautsaimniecības mērogā 
panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
apjoma samazināšanos vismaz par 65 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/142

Grozījums Nr. 142
Michael Bloss
Verts/ALE 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
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Savienības dekarbonizācijas ceļvedis

1. Līdz 2021. gada 30. jūnijam un pēc tam 
reizi piecos gados Komisija pieņem 
Savienības ceļvedi, kurā izklāstīts, kā 
visos sektoros — tostarp 
Regulas (ES) 2018/1999 15. panta 
4. punkta b) apakšpunktā minētajos, — 
panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanos un to piesaistes 
palielināšanos, ievērojot šīs regulas 2. un 
2.a pantā noteiktos Savienības klimata 
mērķus.
2. Izstrādājot šā panta 1. punktā minēto 
Savienības dekarbonizācijas ceļvedi, 
Komisija ņem vērā 3. pantā minēto 
trajektoriju — tiklīdz tā ir noteikta, — un 
ņem vērā arī dažādos elementus, kas 
minēti 3. panta 3. punktā, turklāt 
Komisija ņem vērā Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisijas budžetu un 
sadarbojas ar attiecīgajiem sektoriem un 
citām ieinteresētajām personām.

Or. en



AM\1214707LV.docx PE658.338v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

30.9.2020 A9-0162/143

Grozījums Nr. 143
Michael Bloss
Verts/ALE 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
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Mijiedarbība ar fosilā kurināmā nozari

Pieņemot un īstenojot politikas nostādnes, 
kas ir svarīgas šīs regulas mērķu 
sasniegšanai, attiecīgās Savienības 
iestādes un dalībvalstis rīkojas, lai 
nodrošinātu, ka minētās politikas 
nostādnes ir aizsargātas pret fosilā 
kurināmā nozares komerciālām un citām 
savtīgām interesēm. Konkrēti, attiecīgās 
Savienības iestādes un dalībvalstis 
ierobežo mijiedarbību ar fosilā kurināmā 
nozari un tiem, kuri strādā minētās 
nozares interesēs, un nodrošina 
pārredzamību un pārskatatbildību 
attiecībā uz šādas mijiedarbības procesu 
norisi. Jebkāda attiecīgo Savienības 
iestāžu un dalībvalstu saziņa ar fosilā 
kurināmā nozari vai tiem, kuri strādā 
minētās nozares interesēs, ir uzskatāma 
par informāciju, kas saistīta ar emisijām 
vidē Regulas (EK) Nr. 1367/2006 6. panta 
izpratnē. Tieši tādēļ Savienība beidz 
aizsargāt investīcijas fosilā kurināmā 
veidos Enerģētikas hartas nolīguma 
modernizācijas kontekstā.

Or. en


