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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0077/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma 
komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir ārkārtīgi svarīgi nospraust 
ilgtermiņa mērķi, lai būtu iespējams 
pārkārtot ekonomiku un sabiedrību, kāpināt 
nodarbinātību un izaugsmi, sasniegt ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un taisnīgi un 
izmaksefektīvi iegrožot temperatūras 
kāpumu tā, kā paredz 2015. gada Parīzes 
nolīgums par klimata pārmaiņām („Parīzes 
nolīgums”), kas pieņemts ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
konferences 21. sesijā.

(3) Ir ārkārtīgi svarīgi nospraust 
ilgtermiņa mērķi, lai būtu iespējams 
pārkārtot ekonomiku un sabiedrību, kāpināt 
nodarbinātību un izaugsmi, sasniegt ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī 
taisnīgi un izmaksu ziņā efektīvi noturēt 
planētas vidējās temperatūras pieaugumu 
krietni zem 2°C, vienlaikus cenšoties to 
ierobežot līdz 1,5°C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni, kā tas ir 
noteikts 2015. gada Parīzes nolīgumā par 
klimata pārmaiņām1a („Parīzes nolīgums”), 
kas pieņemts ANO Vispārējās konvencijas 
par klimata pārmaiņām Pušu konferences 
21. sesijā.

___________________
1a OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā 
būtu jāiesaistās visiem ekonomikas 
sektoriem. Ņemot vērā, cik liela ietekme uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ir enerģijas 
ražošanai un patēriņam, ļoti būtiska ir 
pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu un drošu 
energosistēmu, kuras pamatā ir labi 
funkcionējošs iekšējais enerģijas tirgus. 
Ceļā uz klimatneitralitāti svarīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

(6) Lai sasniegtu klimatneitralitāti, 
visiem ekonomikas sektoriem, tostarp 
aviācijas un jūras transporta nozarēm, ir 
jāpanāk savu emisiju apjoma 
samazināšanās gandrīz līdz nullei. Šajā 
ziņā viens no galvenajiem faktoriem ir 
princips „piesārņotājs maksā”. Ņemot 
vērā, cik liela ietekme uz siltumnīcefekta 
gāzu emisijām ir enerģijas ražošanai un 
patēriņam, ļoti būtiska ir pārkārtošanās uz 
ilgtspējīgu, lētu un drošu energosistēmu, 
kuras pamatā ir labi funkcionējošs iekšējais 
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enerģijas tirgus. Ceļā uz klimatneitralitāti 
svarīgi virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai uz klimatneitralitāti būtu 
vieglāk pārkārtoties visos ekonomikas 
sektoros, būtu jānodrošina iespēja katram 
sektoram izstrādāt savu ceļvedi, kurā 
izklāstīts, kā attiecīgais sektors var 
samazināt savu emisiju apjomu gandrīz 
līdz nullei un cik ilgā laikā to ir iespējams 
izdarīt, tomēr paturot prātā, ka tas ir 
jāizdara ne vēlāk kā līdz 2050. gadam. Lai 
šos ceļvežus būtu vieglāk salīdzināt, 
Komisijai būtu jāizstrādā saskaņots 
formāts un kritēriju kopums, uz kuru 
pamata attiecīgie ceļveži tiek sagatavoti. 
Šādi ceļveži būtu jāizstrādā nozaru 
apvienību, uzņēmumu, arodbiedrību un 
akadēmisko aprindu ciešas sadarbības 
procesā, tajos būtu jāanalizē iespējas, 
vajadzības un problemātiski jautājumi 
saistībā ar pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti, un šie ceļveži būtu 
jādara zināmi Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienība īsteno ļoti vērienīgu 
klimatrīcības politiku un ir ieviesusi 
tiesisko regulējumu 2030. gadam izvirzītā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanai. 
Pie tiesību aktiem, ar ko šo mērķrādītāju 
īsteno dzīvē, cita starpā pieder 
Direktīva 2003/87/EK26, ar kuru izveidota 
sistēma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, 
Regula (ES) 2018/84227, ar kuru noteikti 
nacionālie mērķrādītāji siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai līdz 
2030. gadam, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2018/84128, kas 
nosaka, ka dalībvalstīm jāsabalansē zemes 
izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā 
un mežsaimniecībā radušās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un piesaistījumi.

(7) Savienība ir ieviesusi tiesisko 
regulējumu, lai sasniegtu 2030. gadam 
noteikto siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju. Pie tiesību 
aktiem, ar ko šo mērķrādītāju īsteno dzīvē, 
cita starpā pieder Direktīva 2003/87/EK26, 
ar kuru izveidota sistēma siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecībai Savienībā, 
Regula (ES) 2018/84227, ar kuru noteikti 
nacionālie mērķrādītāji siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai līdz 
2030. gadam, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2018/84128, kas 
nosaka, ka dalībvalstīm jāsabalansē zemes 
izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā 
un mežsaimniecībā radušās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un piesaistījumi.

__________________ __________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/842 (2018. gada 30. maijs) 
par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm 
jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod 
ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai 
izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, 
un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 
(OV L 156, 19.6.2018., 26. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/842 (2018. gada 30. maijs) 
par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm 
jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod 
ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai 
izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, 
un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 
(OV L 156, 19.6.2018., 26. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/841 (2018. gada 30. maijs) 
par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes 
iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas 
satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko 
groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu 
Nr. 529/2013/ES (OV L 156, 19.6.2018., 
1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/841 (2018. gada 30. maijs) 
par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes 
iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas 
satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko 
groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu 
Nr. 529/2013/ES (OV L 156, 19.6.2018., 
1. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vērienīgu dekarbonizācijas politiku 
Savienība aizsāka jau ar paketi „Tīru 
enerģiju ikvienam Eiropā”29; līdztekus tiek 
veidota spēcīga enerģētikas savienība 
(2030. gadam izvirzītie mērķi 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas jomā noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvās 2012/27/ES30 un 
(ES) 2018/200131) un padarīti stingrāki 
relevantie tiesību akti, tostarp Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES32.

(9) Dekarbonizācijas politiku 
Savienība aizsāka jau ar paketi „Tīru 
enerģiju ikvienam Eiropā”29; līdztekus tiek 
veidota spēcīga enerģētikas savienība 
(2030. gadam izvirzītie mērķi 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas jomā noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvās 2012/27/ES30 un 
(ES) 2018/200131) un padarīti stingrāki 
relevantie tiesību akti, tostarp Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final, 2016. gada 
30. novembris.

29 COM(2016) 860 final, 2016. gada 
30. novembris.

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 
25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza 
Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un 
atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 
(OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 
25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza 
Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un 
atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 
(OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) 
par ēku energoefektivitāti (OV L 153, 
18.6.2010., 13. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) 
par ēku energoefektivitāti (OV L 153, 
18.6.2010., 13. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti Savienība ir pasaules 
līdere, un tā ir apņēmusies ar visiem savā 
rīcībā esošajiem instrumentiem, tostarp 
klimata diplomātiju, palīdzēt izvirzīt 
vērienīgākus globālos mērķus un stiprināt 
globālo pretsparu klimata pārmaiņām.

(10) Savienībai ir gan pienākums, gan 
vajadzīgie līdzekļi, lai tā arī turpmāk būtu 
pasaules līdere pārejas procesā uz 
klimatneitralitāti, un tā ir apņēmusies ar 
visiem savā rīcībā esošajiem 
instrumentiem, tostarp klimata diplomātiju, 
palīdzēt izvirzīt vērienīgākus globālos 
mērķus un stiprināt globālo pretsparu 
klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Eiropas Parlaments prasa, lai 
nepieciešamā pāreja uz klimatneitrālu 
sabiedrību tiktu īstenota vēlākais līdz 
2050. gadam un tā kļūtu par Eiropas 
veiksmes stāstu33, un ir izsludinājis 
ārkārtas situāciju klimata un vides 
jomā34. Eiropadome savos 2019. gada 
12. decembra secinājumos35 apstiprināja 
mērķi saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu ES. Tā arī atzina, ka jāievieš 
veicinošs satvars un ka pārkārtošanās 
prasīs ievērojamus publiskos un privātos 
ieguldījumus. Eiropadome Komisiju 
aicināja pēc iespējas drīzāk 2020. gadā 
sagatavot priekšlikumu par ES ilgtermiņa 
stratēģiju, lai to varētu pieņemt Padomē un 
iesniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām.

(11) Eiropas Parlaments ir paziņojis par 
ārkārtas situāciju klimata un vides jomā33 
un atkārtoti aicinājis Komisiju un 
dalībvalstis klimata jomā rīkoties 
vērienīgāk, lai būtu vieglāk īstenot 
nepieciešamo pāreju uz klimatneitrālu 
sabiedrību vēlākais līdz 2050. gadam un lai 
tā kļūtu par Eiropas veiksmes stāstu34. 
Eiropadome savos 2019. gada 
12. decembra secinājumos35 apstiprināja 
mērķi saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu ES. Tā arī atzina, ka jāievieš 
veicinošs satvars un ka pārkārtošanās 
prasīs ievērojamus publiskos un privātos 
ieguldījumus. Eiropadome Komisiju 
aicināja pēc iespējas drīzāk 2020. gadā 
sagatavot priekšlikumu par ES ilgtermiņa 
stratēģiju, lai to varētu pieņemt Padomē un 
iesniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
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pārmaiņām.

__________________ __________________
33 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. janvāra 
rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).

33 Eiropas Parlamenta 2019. gada 
28. novembra rezolūcija par ārkārtas situāciju 
klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)).

34 Eiropas Parlamenta 2019. gada 
28. novembra rezolūcija par ārkārtas situāciju 
klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)).

34 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. janvāra 
rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).

35 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
sanāksmē pieņemtie secinājumi, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

35 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
sanāksmē pieņemtie secinājumi, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie 
tā, lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 
panākta klimatneitralitāte, un dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem.

(12) Savienībai būtu jācenšas līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka 
Savienībā ir rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm būtu jāstrādā pie tā, lai līdz 
2050. gadam visā Savienībā būtu panākta 
klimatneitralitāte, un tām kopā ar Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju būtu 
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai minēto 
mērķi būtu iespējams sasniegt. Savienības 
līmeņa pasākumi būs ļoti svarīga daļa no 
visiem mērķa sasniegšanai vajadzīgajiem 
pasākumiem arī dalībvalsts līmenī. Pēc 
2050. gada Savienībai un visām 
dalībvalstīm emisiju apjoms būtu 
jāturpina samazināt, lai panāktu, ka 
siltumnīcefekta gāzu piesaistes apjoms 
pārsniedz to emisijas apjomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Visām dalībvalstīm ir pienākums 
ne vēlāk kā līdz 2050. gadam panākt 
valsts klimatneitralitāti. Taisnības un 
solidaritātes nolūkā Savienības piedāvātie 
atbalsta mehānismi un finansējums — 
piemēram, no Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) .../...1a, — būtu jāizmanto, 
ņemot vērā to, ka klimatneitralitāti 
dalībvalstīm nāksies panākt no atšķirīgām 
starta pozīcijām.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes ... 
Regula (ES) .../..., ar ko izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (OV L ...). 

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Savienībai arī turpmāk būtu 
jācenšas stiprināt aprites ekonomiku un 
vēl vairāk atbalstīt alternatīvus 
risinājumus, kuru pamatā ir atjaunojamie 
resursi, ar ko var aizstāt no fosilā 
kurināmā iegūtus produktus un 
materiālus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savienības un valstu līmenī veicot 
relevantos pasākumus klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanai, dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
vajadzētu ņemt vērā šādus aspektus: tas, kā 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti sekmē 
iedzīvotāju labbūtību, sabiedrības pārticību 
un ekonomikas konkurētspēju, enerģētiskā 
drošība, nodrošinātība ar pārtiku un 
ekonomiskā pieejamība; taisnīgums un 
solidaritāte dalībvalstu starpā un pašās 
dalībvalstīs, ņemot vērā to ekonomiskās 
iespējas, vietējos apstākļus un 
nepieciešamību laika gaitā panākt 
konverģenci; nepieciešamība nodrošināt, 
ka pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga; labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, jo īpaši IPCC konstatējumi; 
nepieciešamība ar klimata pārmaiņām 
saistītos riskus integrēt investīciju un 
plānošanas lēmumu pieņemšanā; 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas un piesaistīšanas, kā arī 
noturības palielināšanas 
izmaksefektivitāte un tehnoloģiskā 
neitralitāte; vidiskās integritātes un mērķu 
vērienīguma kāpināšana laika gaitā.

(15) Savienības un valstu līmenī veicot 
relevantos pasākumus klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanai, dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
vajadzētu ņemt vērā šādus aspektus: tas, kā 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti sekmē 
iedzīvotāju labklājību, sabiedrības 
pārticību un ekonomikas konkurētspēju; 
izmaksas, kas sabiedrībai, ekonomikai un 
videi rodas bezdarbības vai nepietiekamas 
darbības rezultātā; nodrošinājums ar 
enerģiju un pārtiku par pieņemamu cenu, 
jo īpaši ņemot vērā nepieciešamību 
izskaust enerģētisko nabadzību; 
taisnīgums un solidaritāte dalībvalstu 
starpā un pašās dalībvalstīs, ņemot vērā to 
ekonomiskās iespējas, vietējos apstākļus un 
nepieciešamību laika gaitā panākt 
konverģenci; nepieciešamība nodrošināt, 
ka pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga, vadoties pēc Starptautiskās 
Darba organizācijas 2015. gada 
pamatnostādnēm par taisnīgu pāreju uz 
ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku un 
sabiedrību visiem; labākie pieejamie 
zinātniskie pierādījumi, jo īpaši IPCC 
konstatējumi; nepieciešamība ar klimata 
pārmaiņām saistītos riskus integrēt 
investīciju un plānošanas lēmumu 
pieņemšanā; iespējas izmaksu ziņā efektīvi 
un tehnoloģiski neitrāli panākt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanos un piesaistīšanu, kā arī 
palielināt noturību; ekoloģiskās 
integritātes un mērķu vērienīguma 
kāpināšana laika gaitā.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisija paziņojumā „Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā 
jādod visām ES rīcībpolitikām un sava 
artava jādod ikvienam sektoram. Līdz 
2020. gada septembrim Komisijai, 
pamatojoties uz visaptverošu ietekmes 
novērtējumu un ņemot vērā analīzi par 
integrētajiem nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, kas Komisijai 
iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2018/199936, 
Savienības 2030. gada klimata 
mērķrādītājs būtu jāpārskata un jāizpēta 
iespējas nospraust jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 50–55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu emisiju samazinājumu par 50–
55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

(17) Komisija paziņojumā „Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja, ka plāno izvērtēt, 
vai Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka klimatneitralitātes 
mērķi ir jāpalīdz sasniegt ar visām ES 
rīcībpolitikām un ka savs ieguldījums ir 
jādod katram sektoram. Tā kā Savienība ir 
nospraudusi mērķi — panākt 
klimatneitralitāti ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam, ir 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 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.

__________________
36 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 
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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.).

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
visas dalībvalstis spēj sasniegt 
klimatneitralitātes mērķi saskaņā ar 
plānoto, un lai attiecīgais process būtu 
prognozējams un tam uzticētos visi 
ekonomikas dalībnieki, tostarp uzņēmumi, 
darba ņēmēji un arodbiedrības, investori 
un patērētāji, Komisijai būtu jāizvērtē 
iespējas noteikt mērķrādītāju, ko 
Savienība klimata jomā apņemas sasniegt 
līdz 2040. gadam, un jāsagatavo attiecīgi 
tiesību aktu priekšlikumi Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
visas dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu progress ceļā uz 
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uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vai pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 
būtu regulāri jānovērtē relevantie 
nacionālie pasākumi un jāizdod ieteikumi, 
ja tā konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu vai 
pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgošanās 
spēju, stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 
būtu regulāri jāizvērtē relevantie nacionālie 
pasākumi un jāsniedz ieteikumi, ja tā 
konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu pielāgošanās 
spēju, stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām. Ja 
dalībvalstij neizdodas īstenot pasākumus 
atbilstoši Komisijas ieteikumiem, 
Komisijai būtu jāveic nepieciešamie 
pasākumi saskaņā ar Līgumiem un 
jānodrošina, ka informācija par 
attiecīgajiem pasākumiem ir publiski 
pieejama. 

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Obligāti ir vajadzīgi zinātnieku 
atzinumi, kā arī labākie un jaunākie 
pieejamie fakti līdz ar objektīvu un 
pārredzamu informāciju par klimata 
pārmaiņām, un uz visu šo elementu 
pamata Savienībai ir jārīkojas klimata 
jomā un jācenšas ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti. 
Tāpēc Komisijai būtu jāizveido neatkarīga 
Eiropas Klimata pārmaiņu padome 
(EKPP), kuras sastāvā būtu zinātnieki, 
kas atlases procesā tajā ir iekļauti, 
izvērtējot viņu kvalifikāciju klimata 
pārmaiņu jomā, un kurai būtu 
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jānodrošina uzraudzība pār to, kā 
Savienībā un visās dalībvalstīs katru gadu 
tiek samazināts siltumnīcefekta gāzu 
emisijas apjoms, lai tas ar laiku notiktu 
pakāpeniski, un kā tiek ievērots 
Savienības emisiju budžets. Šai ekspertu 
padomei būtu arī jāpalīdz Komisijai 
izvērtēt, cik konsekventi ir Savienības un 
valstu pasākumi un kādu progresu ir 
izdevies panākt, lai sasniegtu mērķi — ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam panāktu 
klimatneitralitāti un izpildītu saistības, ko 
Savienība ir uzņēmusies saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ir svarīgi panākt, lai pasākumi, ko 
Savienība veic, cenšoties samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu, 
būtu pārredzamāki un efektīvāki un lai šie 
pasākumi atbilstu visjaunākajiem 
zinātnieku atzinumiem un Savienības 
mērķiem, kas noteikti saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu. Tādēļ Komisijai būtu jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 
akta priekšlikums par Savienības emisiju 
budžeta izveidošanu, ar ko — sadalot pa 
atsevišķiem ekonomikas sektoriem, — 
būtu noteikts atlikušais siltumnīcefekta 
gāzu emisijas kopējais apjoms visai 
Savienības ekonomikai, ko vēl varētu 
emitēt, nemazinot Savienības spēju pildīt 
savas saistības saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu. Komisijai šis Savienības 
emisiju budžets būtu jāņem vērā, 
piedāvājot emisiju samazināšanas 
trajektoriju.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tā kā virzībā uz klimatneitralitāti 
ļoti liela loma ir patērētājiem un 
kopienām, būtu jāsekmē enerģiska 
sabiedrības un sociuma iesaistīšanās 
klimatrīcībā. Tāpēc Komisijai būtu 
jārīkojas tā, lai visas sabiedrības grupas 
varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā, tostarp jāpieņem 
Eiropas Klimata pakts.

(20) Patērētāju un kopienu līdzdalība ir 
spēcīgs faktors, kas veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitralitāti, tāpēc vietējā, 
reģionālā un valsts līmenī būtu jāmudina 
uz enerģisku sabiedrības un sociālo 
iesaisti pasākumos, kas īstenojami klimata 
jomā, un jānodrošina iespēja tajos vieglāk 
piedalīties. Tāpēc Komisijai būtu jārīkojas 
tā, lai visas sabiedrības grupas varētu un 
tām būtu iespējas īstenot savas tiesības 
rīkoties, veidojot sociāli taisnīgu, 
klimatneitrālu un klimatnoturīgu 
sabiedrību, un tādēļ cita starpā būtu jāsāk 
īstenot Eiropas klimata paktu.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un patērētājiem 
dotu skaidrību par nākotni un viestu 
paļāvību, lai nodrošinātu, ka pārkārtošanās 
uz klimatneitralitāti ir neatgriezeniska un 
ka emisijas laika gaitā pakāpeniski 
samazināsies, un lai palīdzētu novērtēt, cik 
konsekventi ir pasākumi un kā sokas ar 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, kuros 
būtu nosprausta trajektorija, kā panākt, 

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem un arodbiedrībām, 
investoriem un patērētājiem dotu skaidrību 
par nākotni un viestu paļāvību, lai 
nodrošinātu, ka pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti ir neatgriezeniska un ka 
emisijas laika gaitā pakāpeniski samazinās, 
un lai palīdzētu novērtēt, cik konsekventi ir 
pasākumi un kā sokas ar klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanu, Komisijai būtu 
jāapsver, kā strukturēt un kāda veida 
trajektoriju noteikt, lai līdz 2050. gadam 
Savienībā panāktu siltumnīcefekta gāzu 
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ka līdz 2050. gadam Savienības neto SEG 
emisijas ir nulle. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
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 procesu37. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

neto nulles emisiju apjomu, un jāsagatavo 
attiecīgi tiesību aktu priekšlikumi Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

__________________
37 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Apsverot to, kā strukturēt un kāda 
veida trajektoriju noteikt, lai līdz 
2050. gadam Savienībā panāktu 
siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijas 
apjomu, Komisijai būtu jāņem vērā EKPP 
ziņojumi, ietekme uz Savienības emisiju 
budžetu un sektoru ceļveži pārejai uz 
klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
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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.

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nospraustos ilgtermiņa 
virsmērķus attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klimatneitralitātes mērķis Klimatneitralitātes mērķis un starpposma 
mērķrādītāji

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
piesaistes apjoms, un tas nozīmē, ka līdz 
minētajam termiņam neto emisiju apjoms 
tiek samazināts līdz nullei. Ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam katra dalībvalsts savā 
teritorijā panāk neto nulles emisiju 
apjomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sākot ar 2051. gada 1. janvāri, 
siltumnīcefekta gāzu piesaistes apjoms 
Savienībā un visās dalībvalstīs pārsniedz 
emisijas apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, ar ko var individuāli un līdz 
ar to kolektīvi sasniegt 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, 
paturot prātā, ka ir svarīgi sekmēt 
taisnīgumu un solidaritāti starp 
dalībvalstīm, sociālo un ekonomisko 
kohēziju un neaizsargātu Savienības 
iedzīvotāju aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 

3. Ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, 
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izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 
11. punktā, paturot prātā 2. panta 
1. punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, un izpēta iespējas izvirzīt jaunu 
2030. gada mērķrādītāju — emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gadu samazināt par 
50 līdz 55 %. Ja Komisija uzskata, ka šo 
mērķrādītāju nepieciešams mainīt, tā 
attiecīgi iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Savienības 2030. gadam izvirzītais klimata 
mērķrādītājs, kas minēts Regulas (ES) 
2018/1999 2. panta 11. punktā, ir noteikts 
šādi — salīdzinājumā ar 1990. gadu 
samazināt emisijas apjomu par 65 %.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija izvērtē, kā būtu jāgroza visi ar 
Savienības 2030. gadam noteiktā 
mērķrādītāja sasniegšanu saistītie 
Savienības tiesību akti, lai varētu panākt 
emisijas apjoma samazināšanos par 65 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un Komisija veic 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, cita starpā arī pieņem tiesību 
aktu priekšlikumus. Konkrēti, Komisija 
izvērtē iespējas aviācijas un jūras 
transporta nozaru emisijas apjomu 
pielāgot 2030. gada mērķrādītājam un 
2050. gada klimatneitralitātes mērķim, lai 
attiecīgo emisijas apjomu ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam samazinātu līdz neto nulles 
līmenim, un iesniedz attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2025. gada 30. septembrim 
Komisija, ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi un 
vadoties pēc detalizēta ietekmes 
novērtējuma, apsver iespējas noteikt 
mērķrādītāju — emisiju apjoma 
samazināšanu par 80–85 % salīdzinājumā 
ar 1990. gada līmeni —, ko Savienība 
klimata jomā apņemas sasniegt līdz 
2040. gadam, un sagatavo attiecīgus 
tiesību aktu priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
Apsverot iespējas klimata jomā noteikt 
mērķrādītāju 2040. gadam, Komisija 
apspriežas ar EKPP un ņem vērā 3. panta 
3. punktā izklāstītos kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ne vēlāk kā 18 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Sektoru ceļveži pārejai uz 

klimatneitralitāti
1. Līdz 2021. gada 30. jūnijam Komisija 
izstrādā saskaņotu formātu un kritēriju 
kopumu, uz kuru pamata tiek sagatavoti 
sektoru ceļveži pārejai uz 
klimatneitralitāti. 
2. Katrs sektors var iesniegt Komisijai 
vienu šādu ceļvedi ne vēlāk kā 12 mēnešu 
laikā pēc tam, kad Komisija saskaņoto 
formātu un kritērijus ir publicējusi, un 
ceļvedī ir izklāstīts, kā attiecīgais sektors 
var samazināt savu emisiju apjomu 
gandrīz līdz nullei un cik ilgā laikā to ir 
iespējams izdarīt, kādi šķēršļi un kādas 
iespējas ir konstatētas, kādus 
tehnoloģiskos risinājumus nāktos 
izstrādāt un kādas investīcijas būtu 
nepieciešamas konkrētajā sektorā. 
3. Ceļvežu sagatavošanas procesā 
Komisija palīdz sektoriem ar 
norādījumiem un koordinēti sniedz tiem 
atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. b pants
Eiropas Klimata pārmaiņu padome

1. Līdz 2021. gada 30. jūnijam Komisija 
izveido Eiropas Klimata pārmaiņu padomi 
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(EKPP) — neatkarīgu zinātnisko 
konsultantu grupu klimata pārmaiņu 
jautājumos, kuras sastāvā ir zinātnieki, 
kas atlases procesā tajā ir iekļauti, 
izvērtējot viņu kvalifikāciju klimata 
pārmaiņu jomā.
2. Komisija nodrošina, lai EKPP 
pārvaldības struktūra garantētu padomes 
pilnīgu zinātnisku neatkarību un 
autonomiju, cita starpā arī no Savienības 
un dalībvalstu iestādēm, struktūrām, 
birojiem un aģentūrām.
3. EKPP nodrošina uzraudzību pār to, kā 
Savienībā un dalībvalstīs tiek samazināts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoms, 
ņemot vērā 3.a pantā noteikto Savienības 
emisiju budžetu, un izvērtē, cik 
konsekventi ir pasākumi un kādu 
progresu ir izdevies panākt, lai ne vēlāk 
kā līdz 2050. gadam panāktu 
klimatneitralitāti un izpildītu saistības, ko 
Savienība ir uzņēmusies saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu, un vajadzības 
gadījumā sniedz ieteikumus. 
4. Par secinājumiem, pie kuriem EKPP 
nonākusi saistībā ar šā panta 3. punktu, 
tā katru gadu ziņo Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un Padomei. EKPP 
nodrošina, lai tās darbība būtu pilnībā 
pārredzama un lai tās ziņojumi būtu 
publiski pieejami. 

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

1. Līdz 2025. gada 30. septembrim 
Komisija, pamatojoties uz šā panta 
3. punktā minētajiem kritērijiem, apsver, 
kā strukturēt un kāda veida trajektoriju 
Savienības līmenī noteikt, lai sasniegtu 
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nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

2. panta 1. punktā nosprausto mērķi, un 
tādēļ sagatavo attiecīgu tiesību akta 
priekšlikumu. Tiklīdz trajektorija ir 
noteikta, Komisija ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc katras Parīzes nolīguma 
14. pantā minētās globālās izsvēršanas šo 
trajektoriju pārskata. Ja pārskatīšanas 
rezultātā Komisija secina, ka trajektoriju 
vajadzētu pielāgot, tā sagatavo attiecīgu 
tiesību akta priekšlikumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Apsverot iespējas noteikt 
trajektoriju saskaņā ar 1. punktu, Komisija 
ņem vērā šādus kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Savienības emisiju budžets, kā tas 
ir noteikts 3.a pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts –  -aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) izmaksas, kas sabiedrībai, 
ekonomikai un videi rodas bezdarbības 
vai nepietiekamas darbības rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

d) energoefektivitāte, cenas ziņā 
pieejama enerģija, enerģētiskās 
nabadzības mazināšana un droša 
energoapgāde;

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi.

-ab) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie dati, tostarp jaunākie ziņojumi, 
ko sniegusi IPCC, EKPP un arī 
Starpvaldību zinātnes un politikas 
platforma bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES);

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) sektoru ceļveži pārejai uz 
klimatneitralitāti, kas minēti 2.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Savienības emisiju budžets

1. Līdz 2021. gada 30. jūnijam Komisija 
izveido Savienības emisiju budžetu un 
sagatavo attiecīgus tiesību aktu 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
2. Savienības emisiju budžetā — sadalot 
pa atsevišķiem ekonomikas sektoriem, — 
ir noteikts atlikušais siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kopējais apjoms visai Savienības 
ekonomikai, ko vēl varētu emitēt, 
nemazinot Savienības spēju pildīt savas 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu. 
3. Savienības emisiju budžetu Komisija 
ņem vērā, apsverot iespējas noteikt 
emisijas apjoma samazināšanas 
trajektoriju saskaņā ar 3. panta 1. punktu, 
un Komisija to dara arī 5. un 6. pantā 
minētās vērtēšanas procesā. 

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu dalībvalstu kopējais progress 
virzībā uz 2. panta 1. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

a) katras atsevišķas dalībvalsts un 
visu dalībvalstu kopējais progress virzībā 
uz 2. panta 1. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, kuru 
atspoguļo trajektorija, kas jānosaka 
saskaņā ar 3. panta 1. punktu; ja 
trajektorijas nav, vērtēšana notiek pēc 
3. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem 
un pēc klimata jomā 2030. gadam 
noteiktā mērķrādītāja;

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šā novērtējuma secinājumus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
kopā ar attiecīgajā kalendārajā gadā 
sagatavoto Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2018/1999 35. pantā minēto 
enerģētikas savienības stāvokļa apskatu.

Komisija šos novērtējumus un tajos 
izklāstītos secinājumus iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kopā ar 
attiecīgajā kalendārajā gadā sagatavoto 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2018/1999 35. pantā minēto 
enerģētikas savienības stāvokļa apskatu un 
nodrošina, lai attiecīgie novērtējumi un 
secinājumi būtu publiski pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cik saskanīgi Savienības pasākumi 
ir ar 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 

a) cik konsekventi ir Savienības 
pasākumi, ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, kuru 
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3. panta 1. punktā minētā trajektorija; atspoguļo trajektorija, kas jānosaka 
saskaņā ar 3. panta 1. punktu; ja 
trajektorijas nav, vērtēšana notiek pēc 
3. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem 
un pēc klimata jomā 2030. gadam 
noteiktā mērķrādītāja;

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja, pamatojoties uz 1. un 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija konstatē, ka 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi vai nav 
pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. pantā, vai ka progress virzībā uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu vai 
4. pantā minētās pielāgošanās realizēšanu 
nav pietiekams, tā vienlaikus ar 3. panta 
1. punktā minēto trajektorijas 
pārskatīšanu veic nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem.

3. Ja, pamatojoties uz 1. un 2. punktā 
minēto novērtējumu, Komisija konstatē, ka 
Savienības pasākumi nav saskaņā ar 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi vai nav 
pietiekami, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. pantā, vai ka progress virzībā uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu vai 
4. pantā minētās pielāgošanās realizēšanu 
nav pietiekams, tā veic nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija visus iecerētos pasākumus 
vai likumdošanas priekšlikumus vēl pirms 
to pieņemšanas novērtē, ņemot vērā 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, kuru atspoguļo 

4. Komisija visus iecerētos pasākumus 
vai tiesību aktu priekšlikumus vēl pirms to 
pieņemšanas novērtē, ņemot vērā 2. panta 
1. punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, kuru atspoguļo 3. panta 1. punktā 
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3. panta 1. punktā minētā trajektorija, šo 
analīzi iekļauj visos ietekmes 
novērtējumos, ko pievieno šiem 
pasākumiem vai priekšlikumiem, un 
pasākumu vai priekšlikumu pieņemšanas 
brīdī publisko šā novērtējuma rezultātus.

minētā trajektorija, tiklīdz tā ir noteikta, 
un ņemot vērā arī 3.a pantā noteikto 
Savienības emisiju budžetu, šo analīzi 
iekļauj visos ietekmes novērtējumos, ko 
pievieno šiem pasākumiem vai 
priekšlikumiem, un pasākumu vai 
priekšlikumu pieņemšanas brīdī publisko 
šā novērtējuma rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai nacionālie pasākumi, kas, 
pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai divgadu progresa 
ziņojumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti 2. panta 1. punktā 
nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, ir saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija;

a) vai nacionālie pasākumi, kas, 
pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai divgadu progresa 
ziņojumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, ir identificēti kā 
tādi, kas ir relevanti 2. panta 1. punktā 
nospraustā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai, ir saskaņā ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo trajektorija, kas jānosaka 
saskaņā ar 3. panta 1. punktu; ja 
trajektorijas nav, vērtēšana notiek pēc 
3. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem 
un pēc klimata jomā 2030. gadam 
noteiktā mērķrādītāja;

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
gan kopīgo, gan katras dalībvalsts 
individuālo progresu, kas novērtēts 
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pasākumi nav saskanīgi ar šo mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, vai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā var 
izdot šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

saskaņā ar 5. panta 1. punktu, konstatē, ka 
dalībvalsts pasākumi nav saskaņā ar 
Savienības klimatneitralitātes mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, tiklīdz tā ir noteikta, vai ka 
attiecīgie pasākumi nav pietiekami, lai 
nodrošinātu progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. punktā, tā 
sniedz šai dalībvalstij adresētus ieteikumus. 
Komisija šādus ieteikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā dalībvalsts ieteikumu 
pienācīgi ņem vērā, ievērojot solidaritāti 
starp dalībvalstīm un Savienību un starp 
pašām dalībvalstīm;

a) attiecīgā dalībvalsts sešu mēnešu 
laikā pēc ieteikuma saņemšanas ziņo 
Komisijai, kādus pasākumus tā plāno 
īstenot, lai ieteikumu pienācīgi ņemtu 
vērā, ievērojot solidaritāti starp 
dalībvalstīm un Savienību un starp pašām 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā dalībvalsts savā pirmajā 
progresa ziņojumā, kas saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 17. pantu 
iesniegts nākamajā gadā pēc ieteikuma 
izdošanas gada, izklāsta, kā tā ir ieteikumu 
pienācīgi ņēmusi vērā. Ja attiecīgā 
dalībvalsts nolemj ieteikumu vai būtisku 
tā daļu neņemt vērā, minētā dalībvalsts 

b) attiecīgā dalībvalsts savā pirmajā 
progresa ziņojumā, kas saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 17. pantu 
iesniegts nākamajā gadā pēc ieteikuma 
sniegšanas gada, izklāsta, kā tā ir 
ieteikumu pienācīgi ņēmusi vērā un kādus 
atbildes pasākumus tā ir īstenojusi;
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Komisijai sniedz savu pamatojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts nepilda savus 
pienākumus saskaņā ar šā panta 
3. punktu vai nav īstenojusi atbildes 
pasākumus saistībā ar Komisijas 
ieteikumu, Komisija veic nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, tostarp jaunākie IPCC 
ziņojumi, un

d) labākie pieejamie zinātniskie dati, 
tostarp jaunākie IPCC, EKPP un IPBES 
ziņojumi, un

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 

1. Komisija rīkojas tā, lai visas 
sabiedrības grupas varētu un tām būtu 
iespējas īstenot savas tiesības rīkoties, 
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sabiedrības veidošanā. Komisija visos 
līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, iedzīvotāji un pilsoniskā 
sabiedrība un kura ietvaros notiek apmaiņa 
ar paraugpraksi un tiek apzinātas iespējas, 
kā sekmēt šīs regulas mērķu sasniegšanu. 
Turklāt Komisija var smelties informāciju 
arī klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 
dialogos, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 
11. pantu.

veidojot sociāli taisnīgu, klimatneitrālu un 
klimatnoturīgu sabiedrību, un tādēļ cita 
starpā sāk īstenot šā panta 2. punktā 
minēto Eiropas klimata paktu. Komisija 
visos līmeņos, tostarp nacionālā, reģionālā 
un vietējā līmenī, sekmē iekļaujošu un 
pieejamu procesu, kurā iesaistās sociālie 
partneri, iedzīvotāji un pilsoniskā 
sabiedrība un kura ietvaros notiek apmaiņa 
ar paraugpraksi un tiek apzinātas iespējas, 
kā sekmēt šīs regulas mērķu sasniegšanu. 
Turklāt Komisija var smelties informāciju 
arī klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 
dialogos, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 
11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sagatavo Eiropas klimata 
paktu, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji, 
sociālie partneri un ieinteresētās personas 
iesaistās Savienības līmeņa klimata 
politikas nostādņu izstrādāšanas procesā, 
lai veicinātu dialogu un zinātniski 
pamatotas informācijas izplatīšanu par 
klimata pārmaiņām un arī lai īstenotu 
labākās prakses apmaiņu saistībā ar 
ilgtspējīgu dzīvesveidu un iniciatīvām 
klimata jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt 3. panta 
1. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 
1. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[PB: šīs regulas spēkā stāšanās diena].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 3. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pārskatīšana

Sešu mēnešu laikā pēc katras Parīzes 
nolīguma 14. pantā minētās globālās 
izsvēršanas Komisija visus šīs regulas 
elementus pārskata, ņemot vērā labākos 
pieejamos un jaunākos zinātniskos datus, 
starptautiskās norises un centienus, kas 
īstenoti, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
ilgtermiņa mērķus un lai nodrošinātu 
iespēju sasniegt nolīgumā attiecībā uz 
temperatūras kāpumu noteiktos 
mērķrādītājus, jo īpaši mērķi ierobežot 
temperatūras kāpumu tā, ka tas 
nepārsniedz 1,5°C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni, un 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kuram attiecīgā 
gadījumā pievieno tiesību aktu 
priekšlikumus.   

Or. en
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PASKAIDROJUMS

FAKTU UN SECINĀJUMU KOPSAVILKUMS

Ievads
Aizvadītajos gadu desmitos Eiropas Savienībai siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoma 
samazināšanu ir veiksmīgi izdevies nošķirt no ekonomikas izaugsmes, un tiek prognozēts, ka 
līdz 2030. gadam ES emisijas apjomu samazinās par aptuveni 45 %, salīdzinot attiecīgo 
1990. gada līmeni. Tas ir daudzsološs sākums Savienības centieniem ilgtermiņā panākt 
klimatneitralitāti.  

Ar Eiropas zaļo kursu ir iecerēts līdz 2050. gadam Eiropu pārveidot par pirmo klimatneitrālo 
kontinentu, turklāt uzlabojot arī Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veidojot mūsdienīgu, 
resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, savukārt Eiropas Klimata akts ir Eiropas 
zaļā kursa stūrakmens, jo ar to Savienības tiesību aktos ir iestrādāts mērķis ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisiju apjomu. Līdz ar 
klimatneitralitātes mērķi nāk vēsturiski iespaidīgs pārkārtošanās process, ko Eiropa īstenos 
nākamajos gadu desmitos. Šī pārkārtošanās nes pārmaiņas visai mūsu sabiedrībai. Pārveides 
procesi ir īstenojami visās dalībvalstīs un visās ekonomikas nozarēs, un līdz ar šiem procesiem 
mainīsies iedzīvotāju ieradumi un dzīvesveids, un tas viss ir vajadzīgs, lai pakāpeniski atteiktos 
no ekonomikas, kuras pamatā ir fosilie resursi, un sasniegtu klimatneitralitātes mērķi. 

Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai ir jānotiek sabiedrībai, videi un ekonomikai ilgtspējīgā 
veidā, un novārtā mēs nedrīkstam atstāt nevienu. Eiropas pārkārtošanās ar mērķi panākt 
klimatneitralitāti nav šķirama no centieniem izveidot visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgu un 
taisnīgu sabiedrību. Iedzīvotāju un sociālo partneru līdzdalība un atbalsts ir absolūti 
nepieciešams priekšnoteikums tam, lai sekmīgi būtu Savienības centieni, kas vērsti pret klimata 
pārmaiņām. 

Var šķist, ka 2050. gads ir vēl stipri tālā nākotnē. Tomēr, lai Savienība spētu šo mērķi 
prognozējami un stabili sasniegt un vienlaikus nepieļaut, ka bezdarbības vai nepietiekamas 
darbības rezultātā sabiedrībai, ekonomikai un videi rodas nesamērīgi lielas izmaksas, Eiropai ir 
jārīkojas ātri un izlēmīgi, cenšoties būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu 
visas ekonomikas mērogā, un turklāt jāturpina īstenot aizvien vērienīgāki pielāgošanās 
pasākumi.

Aizvadītā bija pasaulē vēsturiski viskarstākā reģistrētā desmitgade, un 2019. gads bija 
viskarstākais gads Eiropā1. Atbildes reakcija uz klimata pārmaiņām pasaules mērogā līdz šim 
nav bijusi saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Pasaule katastrofālā tempā tuvojas brīdim, 
kad neatgriezeniski būs pārsniegta klimata sasilšanas 1.5°C kāpuma robeža, kā rezultātā mūsu 
planētai būs nodarīts nenovēršams kaitējums.

Temperatūra turpina kāpt, un siltumnīcefekta gāzu emisijas turpina palielināties, tāpēc 
Savienība vairs nedrīkst zaudēt laiku. Jo ilgāk vilcināsimies ar savas sabiedrības pārveidošanu, 
jo dārgāk un problemātiskāk mums būs atbildīgi un pakāpeniski īstenot ekonomikas 
pārveidošanu. Eiropai ir gan pienākums, gan vajadzīgie līdzekļi, lai tā arī turpmāk saglabātu 

1 Eiropas Komisija. Climate bulletin, (Klimata biļetens), Copernicus (https://climate.copernicus.eu/climate-
bulletins).

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
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līderpozīcijas procesos, kuros kopīgiem spēkiem cenšamies ierobežot klimata pārmaiņas. 
Savienībai ir enerģiski jārīkojas, paturot prātā saistības, ko tā ir apņēmusies pildīt saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu, un vadoties pēc ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un abi šie elementi ir jāliek 
Eiropas Klimata akta pamatā. 

Katrai valstij saistoši mērķi
Lai dalībvalstis spētu pildīt savas saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, referente ierosina 
noteikt, ka ne vēlāk kā līdz 2050. gadam visām dalībvalstīm savā teritorijā ir jāpanāk neto nulles 
emisiju apjoms. Tas ir gan taisnīgi, gan arī nodrošina iespēju visām dalībvalstīm gūt labumu no 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti. Atliekot šo pārkārtošanos uz vēlāku laiku, vairāk riskējam 
ar sociālām un ekonomiskām sekām, turpretim tad, ja rīkosimies nevilcinoties un valsts mērogā 
īstenosim obligātus pasākumus emisiju samazināšanai saskaņā ar klimatneitralitātes mērķi, 
process kļūs prognozējamāks, un būsim pavēruši ceļu jaunu darbvietu radīšanai un spēcīgākai 
ekonomikas izaugsmei. Solidaritātes nolūkā atbalsta mehānismi un finansējums — piemēram, 
no Taisnīgas pārkārtošanās fonda, — Savienībai būtu jāpiedāvā, rēķinoties ar to, ka 
klimatneitralitāti dalībvalstīm nāksies panākt no atšķirīgām starta pozīcijām.    

Negatīvs emisijas apjoms pēc 2050. gada
Lai Savienības centieni panākt emisiju samazināšanos būtu pastāvīgi un prognozējami, 
referente ierosina papildus klimatneitralitātes mērķim noteikt arī attiecīgu mērķi laika periodam 
pēc 2050. gada, kas nodrošinātu, ka līdz 2051. gadam siltumnīcefekta gāzu piesaistes apjoms 
Savienībā un visās dalībvalstīs pārsniedz emisijas apjomu. 

Emisiju apjoma samazināšanas starpposma mērķrādītāji un prognozējamība
Lai Savienība ne vēlāk kā līdz 2050. gadam varētu panākt klimatneitralitāti un lai Eiropa varētu 
pildīt savas saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, Savienībai klimata jomā attiecībā uz 
samazināšanu ir vajadzīgi skaidri un adekvāti mērķrādītāji 2030. un 2040. gadam. 

Tie vienlaikus būs gan atskaites punkts, gan nākotnes vīzija, pēc kā vadīties, vērtējot Savienības 
pasākumus un progresu ceļā uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu. Mērķrādītājiem ir 
jāatspoguļo labākie pieejamie un jaunākie zinātniskie dati un jābūt pilnīgā saskaņā ar emisiju 
apjoma samazināšanas procesu, kas īstenojams, lai Eiropa varētu pildīt Parīzes nolīgumu un 
sasniegt nolīgumā attiecībā uz temperatūras kāpumu noteiktos mērķrādītājus, jo īpaši mērķi 
ierobežot temperatūras kāpumu tā, ka tas nepārsniedz 1,5°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni.22  

Tāpēc referente ierosina klimata jomā 2030. gadam noteikt vēl stingrāku Savienības 
mērķrādītāju — panākt emisiju apjoma samazināšanos par 65 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni. ANO Vides programmas 2019. gada ziņojumā par faktiskā un nepieciešamā emisiju 
samazināšanas apjoma atšķirībām ir skaidri norādīts, ka jau no šodienas globālais emisiju 
apjoms katru gadu ir jāsamazina par 7,6 procentiem, lai globālā sasilšana nepārsniegtu 1,5°C. 
Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai — pat neņemot vērā ar taisnīgumu saistītus apsvērumus, piemēram, 
emisiju apjomu uz vienu iedzīvotāju vai atbildību par vēsturisko emisiju apjomu, — līdz 2030. gadam 

2 UN Environment 2018 Emissions Gap Report [ANO Vides programmas 2018. gada ziņojums par faktiskā un 
nepieciešamā emisiju samazināšanas apjoma atšķirībām].
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attiecīgais apjoms būtu jāsamazina par 68 procentiem salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Komisijai 
būtu arī jāapsver iespēja klimata jomā noteikt starpposma mērķrādītāju 2040. gadam emisiju 
apjoma samazināšanai par 80–85 procentiem un tādēļ jāsagatavo attiecīgs tiesību akta 
priekšlikums Eiropas Parlamentam un Padomei. Turklāt šie mērķrādītāji ir vajadzīgi, lai 
garantētu, ka attiecīgais process iespēju robežās ir maksimāli prognozējams un pārredzams 
sabiedrībai un visām ekonomikas nozarēm. 

Tāpat arī par pareizu un Līgumiem atbilstošu referente neuzskata Komisijas priekšlikumu 
emisiju apjoma samazināšanas trajektoriju noteikt ar deleģētajiem aktiem. Tāpēc referente 
uzskata — lai panāktu pilnīgu pārredzamību un sabiedrības demokrātisku līdzdalību šajā 
procesā, minēto trajektoriju vislabāk ir noteikt, Eiropas Parlamentam un Padomei īstenojot 
parasto likumdošanas procesu.

Zinātnes atziņās balstītu lēmumu un rūpīgas pārbaudes garantēšana
Jaunākajiem zinātnes atklājumiem un pētniecībai ir fundamentāla nozīme, lemjot par to, kā 
Savienībai panākt klimatneitralitāti. Ziņojumi, ko sagatavojusi Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padome, ir bijuši ne vien lēmumu pieņēmējiem nepieciešamais trauksmes zvans, bet arī 
palīdzējuši visai sabiedrībai saprast, kā siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmē mūsu planētu. 
Referente uzskata — Eiropas līmenī ir jāizveido neatkarīga Eiropas Klimata pārmaiņu padome 
un tādējādi jānodrošina, ka Savienības pasākumi klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai tiek 
izstrādāti un to īstenošana tiek izvērtēta, pilnībā ņemot vērā zinātnieku atzinumus, kā arī 
labākos un jaunākos pieejamos faktus un informāciju. 

Savienības emisiju budžeta izveidošana
Lai atbildīgi rīkotos klimata jomā, mums ir jāzina, tieši cik daudz Eiropa vēl var emitēt, 
nemazinot Savienības spēju pildīt savas saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Tāpēc referente 
prasa Komisijai izveidot Savienības emisiju budžetu, ar ko — sadalot pa atsevišķiem 
ekonomikas sektoriem, — ir noteikts atlikušais siltumnīcefekta gāzu emisijas kopējais apjoms 
visai Savienības ekonomikai, ko gan katrs sektors, gan tautsaimniecība kopumā vēl varētu 
emitēt, nemazinot Savienības spēju pildīt savas saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu. 
Savienības emisiju budžetam ir jākļūst par fundamentālu elementu, īstenojot Savienības 
centienus panākt klimatneitralitāti un vērtējot tādēļ ieviestos politikas pasākumus.

Sektoru ieguldījums
Savs ieguldījums pārkārtošanās procesā uz klimatneitralitāti būs jādod visiem ekonomikas 
sektoriem. Lai attiecīgo procesu būtu vieglāk īstenot un lai raitāk varētu pieņemt lēmumus, 
katrs sektors var izstrādāt ceļvedi, kurā izklāsta, kā attiecīgais sektors var samazināt savu 
emisiju apjomu gandrīz līdz nullei un cik ilgā laikā to ir iespējams izdarīt — tomēr paturot 
prātā, ka tas ir jāizdara ne vēlāk kā līdz 2050. gadam —, kādi šķēršļi un kādas iespējas ir 
konstatētas, kādus tehnoloģiskos risinājumus nāktos izstrādāt un kādas investīcijas būtu 
nepieciešamas konkrētajā sektorā.

Lieli piesārņotāji ir jūras un aviācijas transporta nozares, un tām jo īpaši ir pienākums samazināt 
savu emisiju apjomu. Patlaban jūras transporta nozare ir vienīgā, uz kuru tieši neattiecas neviens 
no Savienības noteiktajiem emisiju apjoma samazināšanas mērķrādītājiem. Taču tiek 
prognozēts, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoms jūras transporta nozarē līdz 2050. gadam 
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būtiski pieaugs un uz to brīdi varētu sasniegt apjomu, kas ir par 86 procentiem lielāks nekā 
attiecīgais 1990. gada līmenis. Tāpēc referente uzskata, ka Komisijai būtu jāizvērtē iespējas 
aviācijas un jūras transporta nozaru emisijas apjomu pielāgot 2030. gada mērķrādītājam un 
2050. gada klimatneitralitātes mērķim, lai attiecīgo emisijas apjomu ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam samazinātu līdz neto nulles līmenim, un jāiesniedz attiecīgi tiesību aktu 
priekšlikumi.


