
RR\1213849LV.docx PE648.563v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

A9-0162/2020/err01

5.10.2020.

ERRATUM
ziņojumā

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes 
panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts)
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Jytte Guteland
A9-0162/2020

Šī kļūdas labojuma mērkis ir pielāgot Komisijas ierosināto tekstu (kreisā sleja) 
Komisijas 2020. gada 17. septembra grozītajam priekšlikumam (COM(2020)0563)

Normatīvās rezolūcijas projektā pirmo ievilkumu izteikt šādi:

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0080) un grozīto priekšlikumu (COM(2020)0563),

Grozījumu 48 izteikt šādi:

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kā izziņots paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss”, Komisija, balstoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 

(17) Komisija paziņojumā „Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja, ka plāno izvērtēt, 
vai Savienības siltumnīcefekta gāzu 
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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 
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.

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 par 60 % 
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.

__________________
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 
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L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).
10 COM(2020)0562.

Grozījumu 74 izteikt šādi:

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. pants 1. pants

Priekšmets un darbības joma Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu izveido satvaru, kā Savienībā 
neatgriezeniski un pakāpeniski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un kāpināt to 
piesaisti dabiskos vai citos piesaistītājos.

Ar šo regulu izveido satvaru, kas 
nodrošina, ka atbilstoši Savienības 
klimata un vides mērķiem Savienībā 
neatgriezeniski, prognozējami un ātri 
samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un palielinās to piesaiste dabiskos vai citos 
piesaistītājos.

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 ne 
vēlāk kā 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.

Šī regula attiecas uz 
Regulas (ES) 2018/1999 V pielikuma 
2. daļā uzskaitīto siltumnīcefekta gāzu 
antropogēnajām emisijām un to piesaisti 
dabiskos vai citos piesaistītājos.

Šī regula attiecas uz 
Regulas (ES) 2018/1999 V pielikuma 
2. daļā uzskaitīto siltumnīcefekta gāzu 
antropogēnajām emisijām un to piesaisti 
dabiskos vai citos piesaistītājos.

Grozījumu 75 izteikt šādi:
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants

Klimatneitralitātes mērķis Klimatneitralitātes mērķis

1. Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
Savienības mērogā panāk līdzsvaru starp 
Savienības tiesību aktos reglamentētajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem, kas nozīmē, ka līdz 
minētajam termiņam neto emisijas 
samazina līdz nullei.

1. Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
Savienībā tiek līdzsvarots Savienības 
tiesību aktos reglamentētais Savienības 
mēroga antropogēno siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un piesaistes apjoms attiecīgi no 
katra emisijas avota un katram 
piesaistītājam, un tas nozīmē, ka līdz 
minētajam termiņam tiek panākts 
siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisiju 
līmenis. Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
katra dalībvalsts sasniedz siltumnīcefekta 
gāzu neto nulles emisiju līmeni.

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis, balstoties uz vislabākajiem un 
jaunākajiem zinātniskajiem faktiem, kādi 
ir pieejami, attiecīgi Savienības un valsts, 
reģiona vai vietējā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus un sniedz atbalstu, kas 
nodrošina, ka Savienībā un visās 
dalībvalstīs var sasniegt 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, 
turklāt paturot prātā, ka ir svarīgi sekmēt 
starp dalībvalstīm taisnīgumu un 
solidaritāti, un taisnīgu pārkārtošanos, 
sociālo un ekonomisko kohēziju un 
neaizsargātu Savienības iedzīvotāju 
aizsardzību un ka ir svarīgi apsaimniekot, 
atjaunot, aizsargāt un palielināt jūras un 
sauszemes bioloģisko daudzveidību, 
ekosistēmas un oglekļa piesaistītājus.

2.a No 2051. gada 1. janvāra 
Savienībā un visās dalībvalstīs 
siltumnīcefekta gāzu piesaistes apjoms 
piesaistītājos pārsniedz emisijas apjomu.
2.b Līdz 2023. gada 31. maijam 
Komisija — pēc detalizēta ietekmes 
novērtējuma un ņemot vērā 3. panta 
2.a punktā minēto siltumnīcefekta gāzu 
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emisijas budžetu, — apsver iespējas 
noteikt Savienības mērķrādītāju 
2040. gadam siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni un attiecīgā gadījumā 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei tiesību aktu priekšlikumus.
Apsverot iespējas klimata jomā noteikt 
mērķrādītāju 2040. gadam, Komisija 
apspriežas ar EKPP un ņem vērā 3. panta 
3. punktā izklāstītos kritērijus.
2.c Ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc 
tam, kad klimata jomā ir pieņemts mērķis 
2040. gadam, Komisija izvērtē, kā būtu 
jāgroza visi ar attiecīgā mērķrādītāja 
sasniegšanu saistītie Savienības tiesību 
akti, un apsver iespējas veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, cita starpā arī pieņemt tiesību 
aktu priekšlikumus.

(Lai atspoguļotu izmaiņas struktūrā Komisijas grozītajā priekšlikumā, 3. un 4. punktu svītro 
šajā grozījumā un pārvieto uz grozījumu Nr. 100.) 

Grozījumu 77 izteikt šādi:

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants

Klimatneitralitātes sasniegšanas trajektorija Klimatneitralitātes sasniegšanas trajektorija

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 

1. Līdz 2023. gada 31. maijam 
Komisija apsver iespējas Savienības 
līmenī noteikt indikatīvu trajektoriju, pēc 
kuras sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto mērķi, par sākumpunktu 
izvēloties klimata jomā 2030. gadam 
noteikto Savienības mērķrādītāju, kas 
minēts 2.a panta 1. punktā, un ņemot vērā 
klimata jomā 2040. gadam noteikto 



PE648.563v03-00 6/9 RR\1213849LV.docx

LV

trajektoriju pārskata. saistošo starpposma mērķrādītāju, kas 
minēts 2. panta 2.b punktā, un attiecīgā 
gadījumā Komisija sagatavo atbilstošu 
tiesību akta priekšlikumu.

1.a Tiklīdz šā panta 1. punktā minētā 
trajektorija ir noteikta, Komisija ne vēlāk 
kā sešu mēnešu laikā pēc katras Parīzes 
nolīguma 14. pantā minētās globālās 
izsvēršanas — sākot ar globālo 
izsvēršanu, kas paredzēta 2028. gadā, — 
šo trajektoriju pārskata. Ja pārskatīšanas 
rezultātā Komisija secina, ka trajektorija 
ir jāpielāgo, tā sagatavo attiecīgu tiesību 
akta priekšlikumu.

2. Trajektorijas sākumpunkts ir 
2.a panta 1. punktā noteiktais Savienības 
2030. gada klimata mērķrādītājs.

2. Sagatavojot tiesību aktu 
priekšlikumus trajektorijas noteikšanai 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, Komisija 
ņem vērā Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisijas budžetu un norāda, kāds CO2 
ekvivalenta izteiksmē ir atlikušais 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kopējais 
apjoms, ko ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
vēl varētu emitēt, nemazinot Savienības 
spēju pildīt savas saistības saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu.

2.a Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisijas budžetu Komisija izklāsta 
ziņojumā, kuru līdz 2021. gada 
31. decembrim iesniedz Parlamentam un 
Padomei. Komisija nodrošina, lai publiski 
pieejams būtu gan ziņojums, gan 
metodika, kas ir ziņojuma pamatā.

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ņem vērā šādus 
aspektus:

3. Sagatavojot tiesību aktu 
priekšlikumus attiecīgi trajektorijas 
noteikšanai saskaņā ar šā panta 1. punktu 
vai pielāgošanai saskaņā ar šā panta 
1.a punktu, Komisija ņem vērā šādus 
kritērijus:

-a) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie fakti, tostarp jaunākie 
ziņojumi, ko sagatavojusi IPCC, IPBES, 
EKPP un attiecīgā gadījumā dalībvalstu 
neatkarīgās klimata padomdevējas 
struktūras;
-aa) izmaksas, kas sabiedrībai, 
ekonomikai un videi rodas bezdarbības 
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vai nepietiekamas darbības rezultātā;
-ab) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga visiem;

a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;
b) Savienības ekonomikas 
konkurētspēja;

b) Savienības ekonomikas 
konkurētspēja, jo īpaši MVU un to sektoru 
konkurētspēja, kur ir vislielākais oglekļa 
emisiju pārvirzes risks;

ba) gatavo izstrādājumu un patēriņa 
oglekļa pēda Savienībā;

c) labākās pieejamās tehnoloģijas; c) labākās pieejamās tehnoloģijas, kas 
ir izmaksu ziņā efektīvas, drošas un 
mērogojamas un nodrošina, ka ir ievērota 
tehnoloģiskās neitralitātes koncepcija, un 
kas nepieļauj iespējas iesīkstēt;

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

d) energoefektivitāte un princips 
„energoefektivitāte pirmajā vietā”, cenas 
ziņā pieejama enerģija, enerģētiskās 
nabadzības mazināšana un droša 
energoapgāde;

da) nepieciešamība pakāpeniski 
atteikties no fosilā kurināmā un garantēt 
tā aizstāšanu ar enerģiju, materiāliem un 
produktiem, kas tiek ražoti ilgtspējīgi no 
atjaunojamiem resursiem;

e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;

e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;

f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti un progresu laika gaitā;

f) nepieciešamība ar laiku nodrošināt 
iedarbību uz vidi un progresiju;

fa) nepieciešamība garantēt vides 
ilgtspēju, cita starpā arī nepieciešamība 
novērst krīzi bioloģiskās daudzveidības 
jomā, attiecīgajā procesā atjaunojot 
degradētās ekosistēmas, un nepieļaut 
neatgriezenisku kaitējumu ekosistēmām, 
lai tādējādi varētu sasniegt bioloģiskajai 
daudzveidībai noteiktos Savienības 
mērķrādītājus;
fb) nepieciešamība ar laiku 
nodrošināt stabilus, ilgstošus un klimata 
ziņā efektīvus dabiskos piesaistītājus;
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g) investīciju vajadzības un izdevības; g) nepieciešamība pēc investīcijām un 
iespējas investēt inovācijā, ievērojot 
Regulu (ES) 2020/... [Taksonomijas 
regula], tomēr rēķinoties ar balasta aktīvu 
veidošanās risku.

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga;
i) starptautiskās norises un centieni, 
ko īsteno, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
ilgtermiņa mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;
j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi.

(Komisijas teksta h) un j) apakšpunkts Parlamenta grozījumā tagad ir attiecīgi -ab) un -
a) apakšpunkts. Arī -ab) un -a) apakšpunkts ir grozīts.)

Pievieno šādu grozījumu:

Grozījums Nr. 100

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. Savienības mērķrādītājs 
2030. gadam klimata jomā ir noteikts 
šādi — salīdzinājumā ar 1990. gadu 
samazināt emisijas apjomu par 60 %.

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 

2. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija izvērtē, kā būtu jāgroza visi ar 
Savienības 2030. gadam klimata jomā 
noteiktā mērķrādītāja sasniegšanu 
saistītie Savienības tiesību akti un citi 
attiecīgie Savienības tiesību akti, ar kuru 
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apsver iespēju saskaņā ar Līgumiem veikt 
vajadzīgos pasākumus, arī pieņemt 
leģislatīvo aktu priekšlikumus.

palīdzību var veicināt aprites ekonomikas 
veidošanos un palīdzēt samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai varētu 
sasniegt šā panta 1. punktā minēto emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju un lai 
sasniegtu 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un Komisija veic 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem un cita starpā arī pieņem 
leģislatīvo aktu priekšlikumus. Konkrēti, 
Komisija izvērtē iespējas visu sektoru — 
tostarp aviācijas un jūras transporta 
nozaru, — emisijas apjomu pielāgot 
mērķrādītājam, kas klimata jomā ir 
noteikts 2030. gadam, un attiecīgo apjomu 
pielāgot arī 2050. gada klimatneitralitātes 
mērķim, lai to ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam samazinātu līdz neto nulles 
līmenim, un attiecīgā gadījumā Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei attiecīgus tiesību aktu 
priekšlikumus. Komisija mobilizē 
atbilstošus resursus visām investīcijām, 
kas nepieciešamas, lai sasniegtu šajā 
punktā minētos mērķrādītājus.

(Lai atspoguļotu izmaiņas struktūrā Komisijas grozītajā priekšlikumā, labajā slejā 2. panta 3. 
un 4. punktu pārvieto no grozījuma Nr. 75, lai tie kļūtu attiecīgi par 2.a panta 1. un 2. punktu 

šajā grozījumā.)

(Attiecas uz tekstu visās valodās.)


