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ĪSS PAMATOJUMS

Vairumam klimata zinātnieku ir skaidrs, ka iepriekšējo 50 gadu laikā novērotās globālās un 
reģionālās klimata pārmaiņas gandrīz pilnībā izraisījusi cilvēka ietekme uz klimata sistēmu un 
ka jārīkojas tūlīt. Dažos iepriekšējos gados ir aktivizējušās sociālās kustības, prasot plaša 
mēroga klimata rīcību un kļūstot par ietekmīgu balsi debatēs par klimata politikas izstrādi, jo 
īpaši attiecībā uz SEG emisiju samazināšanu. Nesenajā Globālās pielāgošanās komisijas 
ziņojumā uzsvērts, ka no ekonomiskā, sociālā un arī ētiskā viedokļa ir lietderīgi ieguldīt 
pielāgošanās pasākumos, lai līdz minimumam samazinātu laikapstākļu radīto apdraudējumu 
ietekmi, kā arī ir jāizveido mehānismi, kas ļautu strauji atgūties no šādas ietekmes.

Klimata pārmaiņas ir globāla problēma; tāpēc arī atbildes reakcijai vajadzētu būt pasaules 
mērogā, iesaistot visas valstis. Savienība cenšas kļūt par klimata rīcībpolitiku un klimatneitrālu 
risinājumu līderi; tomēr tai būtu jādara vairāk, lai atbalstītu un stiprinātu aktīvāku rīcību 
partnervalstīs, tostarp izmantojot tirdzniecības attiecības. Siltumnīcefekta gāzu emisijas ES 28 
dalībvalstīs 2017. gadā samazinājās par 22 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, ļaujot ES 
izpildīt izvirzīto mērķuzdevumu, proti, 2020. gadā SEG emisijas samazināt par 20 %. ES rada 
9,3 % no pasaules SEG emisijām, un iepriekšējo desmitgažu laikā tām ir tendence samazināties, 
taču dažās valstīs, kuras rada visvairāk emisiju, šī tendence joprojām pieaug. 

Klimata politikā būtu jāņem vērā vairāki svarīgi faktori, tostarp ekonomikas konkurētspēja un 
iedzīvotāju labbūtība un pamatvajadzības. Pārkārtošanās gaitā būtu jāņem vērā tādi valstu 
apstākļi kā energoresursu struktūra, energoapgādes drošība, nodarbinātības struktūra un 
ekonomiskās spējas. Kā norādīts IRENA ziņojumā “Pārkārtošanās sociālekonomiskā 
izvērtēšana: fokusā darbvietas”, tiek prognozēts, ka pārkārtošanās gaitā nodarbinātības iespēju 
pieaugums starp dažādām valstīm un reģioniem un darbvietu radīšana jaunās nozarēs, 
piemēram, AER, būs nevienmērīga un laika vai ģeogrāfiskā ziņā ne vienmēr atbildīs darbvietu 
zudumam. Tādēļ pārkārtošanās būtu rūpīgi jāplāno, apsverot pakāpeniskas pārmaiņas 
atbalstāmajās teritorijās un ar pienācīgu rūpību nodrošinot, lai rūpniecības reģionos saglabātos 
nodarbināmība. Centieni būtu jākoncentrē uz to reģionu ekonomisko atveseļošanu, uz kuriem 
gulstas klimata rīcībpolitiku slogs, nevis jārēķinās ar darba ņēmēju mobilitāti, kā rezultātā var 
samazināties iedzīvotāju skaits.

Veidojot ilgtermiņa klimata politiku, ES stratēģiskie lēmumi par enerģētikas un klimata 
mērķiem ir balstīti uz Eiropadomē panākto vienprātību. Tas ir būtiski, lai ievērotu Līgumus un 
prioritāšu un mērķrādītāju noteikšanā vienādi iesaistītu visas dalībvalstis. Eiropadome 2019. 
gada 12. decembrī apstiprināja kopīgo mērķi, proti, līdz 2050. gadam padarīt ES par 
klimatneitrālu, un atzina, ka šāda pārkārtošanās prasīs ievērojamus investēšanas centienus. 

Daudzas svarīgas ekonomikas nozares cieš no ilgtermiņa pārmaiņām, tādām kā temperatūras 
izmaiņas, nokrišņi, jūras līmeņa celšanās un ekstremāli notikumi, kam iemesls ir klimata 
pārmaiņas. Dažādām ekonomikas nozarēm būtu jāsniedz pienācīgs ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā, pamatojoties uz to relatīvo lielumu, samazināšanas un 
piesaistes potenciālu, kā arī investēšanas centieniem. Kurināmā emisijas, tostarp sadegšana 
(neskaitot transportu), 2017. gadā radīja 54 % no ES 28 dalībvalstu SEG emisijām, kurināmā 
sadegšana transporta vajadzībām (tostarp starptautiskajai aviācijai) – 25 %, lauksaimniecībai – 
10 %, rūpnieciskajiem procesiem un produktu izmantošanai – 8 % un atkritumu 
apsaimniekošanai – 3 %. Enerģētikas nozares dekarbonizācija ir viens no svarīgākajiem ES 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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uzdevumiem. Tomēr bez visu galveno ekonomikas nozaru ieguldījuma pārkārtošanās būs 
nepietiekama un netaisnīga. Visām ETS aptvertām un ETS neaptvertām nozarēm būtu vienlīdz 
jācenšas, lai sasniegtu Savienības klimatneitralitātes mērķi.

Komisijai būtu jāizstrādā norādījumi galvenajām nozarēm par SEG emisiju samazināšanas 
indikatīvajām trajektorijām šajās nozarēs Savienības līmenī. Tas nozarēm nodrošinātu 
noteiktību, lai tās varētu veikt atbilstīgus pasākumus un plānot nepieciešamos ieguldījumus, kā 
arī veicinātu nozaru iesaistīšanos centienos ieviest klimatneitrālus risinājumus. 

Norādījumi būtu jāizstrādā, izmantojot institucionalizētu dialogu un informācijas apmaiņu starp 
Komisiju un galvenajām ieinteresētajām personām, piemēram, uzņēmumu pārstāvjiem, 
arodbiedrībām, pilsonisko sabiedrību, un cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm. Šajā procesā būtu 
jāņem vērā dažādi kritēriji, tādi kā labākās pieejamās un izmaksefektīvās tehnoloģijas, 
sociālekonomiskās pēdas nospiedums, nozares konkurētspēja, veiktie investēšanas centieni, kā 
arī izmantoto dekarbonizācijas tehnoloģiju vidiskās pēdas nospiedums (piemēram, pieejamās 
tehnoloģijas to izņemšanai no ekspluatācijas un pārstrādei, izejvielu ieguves procesa ietekme). 

Trajektorijas varētu pārskatīt, ja rodas ārkārtēji apstākļi, piemēram, krīzes veida situācijas, vai 
ja būtiski mainās viens no faktoriem, uz kura pamata trajektorijas noteiktas, ņemot vērā, ka 
uzņēmumiem ir vajadzīga noteiktība un paredzamība, uz kā balstīt savas zaļās investīcijas un 
lēmumus.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija savā 2019. gada 
11. decembra paziņojumā “Eiropas zaļais 
kurss”19 ir izklāstījusi jaunu izaugsmes 
stratēģiju, kuras mērķis ir ES pārveidot par 
taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar 
mūsdienīgu, resursefektīvu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, kurā 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 2050. 
gadā būtu nulle un ekonomiskā izaugsme 
būtu atsaistīta no resursu patēriņa. Tās 
mērķis ir arī aizsargāt, saglabāt un stiprināt 
Savienības dabas kapitālu un aizsargāt 
iedzīvotāju veselību un labbūtību no 
vidiskiem apdraudējumiem un ietekmes. 
Tajā pašā laikā jāgādā par to, lai šāda 
pārkārtošanās būtu taisnīga un iekļaujoša 

(1) Komisija savā 2019. gada 
11. decembra paziņojumā “Eiropas zaļais 
kurss”19 ir izklāstījusi jaunu ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir ES 
pārveidot par taisnīgu un pārticīgu 
sabiedrību ar mūsdienīgu, ilgtspējīgu, 
resursefektīvu, noturīgu un starptautiskā 
mērogā konkurētspējīgu ekonomiku ar 
kvalitatīvām darbvietām, kur 2050. gadā ir 
panākts siltumnīcefekta gāzu neto nulles 
emisiju apjoms un ekonomiskā izaugsme ir 
atsaistīta no resursu patēriņa. Tās mērķis ir 
arī aizsargāt, saglabāt un stiprināt 
Savienības dabas kapitālu un aizsargāt 
iedzīvotāju veselību un labbūtību no 
vidiskiem apdraudējumiem un ietekmes. 
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un nevienu neatstātu novārtā. Tajā pašā laikā jāgādā par to, lai šāda 
pārkārtošanās būtu taisnīga un iekļaujoša, 
nevienu neatstātu novārtā un tās pamatā 
būtu solidaritāte un sadarbības centieni 
Savienības līmenī.

__________________ __________________
19 Komisijas paziņojums “Eiropas zaļais 
kurss”, COM(2019) 640 final, 2019. gada 
11. decembris.

19 Komisijas paziņojums “Eiropas zaļais 
kurss”, COM(2019)0640 final, 2019. gada 
11. decembris.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1 a) Pamatojoties uz Savienības 
pieņemto tiesisko regulējumu un Eiropas 
rūpniecības nozaru centieniem, laikposmā 
no 1990. līdz 2018. gadam Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms 
samazinājās par 23 %, bet ekonomika tajā 
pašā laikposmā pieauga par 61 %, 
tādējādi parādot, ka ekonomikas izaugsmi 
ir iespējams atsaistīt no siltumnīcefekta 
gāzu emisijām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes (IPCC) īpašajā ziņojumā par 
ietekmi, kāda būtu globālajai sasilšanai par 
1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, un saistītajiem globālajām 
siltumnīcefekta gāzu emisiju scenārijiem20 
ir izklāstīts neapšaubāms zinātniskais 
pamatojums klimata pārmaiņu apkarošanai 
un nepieciešamība pēc enerģiskākas 
klimatrīcības. Ziņojums apstiprina, ka 

(2) Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes (IPCC) īpašajā ziņojumā par 
ietekmi, kāda būtu globālajai sasilšanai par 
1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, un saistītajiem globālajām 
siltumnīcefekta gāzu emisiju scenārijiem20 
ir izklāstīts neapšaubāms zinātniskais 
pamatojums klimata pārmaiņu apkarošanai 
un nepieciešamība pēc enerģiskākas 
klimatrīcības. Saskaņā ar IPCC ziņojumu, 
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siltumnīcefekta gāzu emisijas ir steidzami 
jāsamazina un ka klimata pārmaiņu 
izraisītais temperatūras kāpums nedrīkst 
pārsniegt 1,5 °C, citādi neizdosies mazināt 
ekstrēmu laikapstākļu notikumu 
varbūtīgumu. Globālais novērtējuma 
ziņojums21, ko 2019. gadā sagatavojusi 
Starpvaldību zinātnes un politikas 
platforma bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES), 
liecina, ka visā pasaulē mazinās 
biodaudzveidība; atzīts, ka klimata 
pārmaiņas trešais nozīmīgākais 
biodaudzveidības zuduma cēlonis22.

cilvēka darbības globālo sasilšanu ir 
palielinājušas apmēram par 1ºC 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, un, saglabājot tādu pašu 
attīstības gaitu, pieaugums par 1,5°C tiks 
sasniegts laika posmā no 2030. līdz 
2050. gadam. Ziņojums apstiprina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir steidzami 
jāsamazina un ka klimata pārmaiņu 
izraisītais temperatūras kāpums nedrīkst 
pārsniegt 1,5 °C, jo īpaši, lai samazinātu 
ekstrēmu laikapstākļu iespējamību un 
lūzumpunkta sasniegšanas varbūtīgumu. 
Globālais novērtējuma ziņojums21, ko 
2019. gadā sagatavojusi Starpvaldību 
zinātnes un politikas platforma bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
jomā (IPBES), liecina, ka visā pasaulē 
mazinās biodaudzveidība; atzīts, ka klimata 
pārmaiņas trešais nozīmīgākais 
biodaudzveidības zuduma cēlonis22.

__________________ __________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Eiropas Vides aģentūra, The European 
environment – state and outlook 2020 
(Luksemburga: ES Publikāciju birojs, 
2019).

22 Eiropas Vides aģentūra, The European 
environment – state and outlook 2020 
(Luksemburga: ES Publikāciju birojs, 
2019).

Grozījums Nr. 4
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Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2 a) Ja mēs tūlīt nesamazināsim 
siltumnīcefekta gāzu emisijas vai 
nepielāgosimies klimata pārmaiņām, 
klimata pārmaiņu ietekme uz Savienības 
ekosistēmām, cilvēkiem un ekonomiku 
būs milzīga. Izmaksefektīva pielāgošanās 
klimata pārmaiņām palīdzētu mazināt 
nenovēršamo ietekmi, ievērojamu labumu 
gūstot no dabā balstītiem risinājumiem.

Grozījums Nr. 5

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 
augsti kvalitatīvu nodarbinātību un 
ilgtspējīgu izaugsmi, sasniegt ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un taisnīgi un 
izmaksefektīvi un sociāli atbildīgā veidā 
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.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā 
būtu jāiesaistās visiem ekonomikas 
sektoriem. Ņemot vērā, cik liela ietekme 

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanai ir 
vajadzīga visu ekonomikas nozaru 
transformācija un to ieguldījums 
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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.

siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā. Ņemot vērā, cik liela 
ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām 
ir enerģijas ražošanai un patēriņam, ļoti 
būtiska ir pārkārtošanās uz taisnīgu, 
ilgtspējīgu, lētu, drošu un lielākoties uz 
atjaunīgiem energoresursiem balstītu 
energosistēmu, kuras pamatā ir labi 
funkcionējošs iekšējais enerģijas tirgus. 
Savienībai būs jāpieņem vērienīgs un 
saskaņots tiesiskais regulējums, tostarp 
attiecībā uz būtiskiem faktoriem 
klimatneitralitātes panākšanai, piemēram, 
digitālo pārveidi, tehnoloģisko inovāciju, 
pētniecību un izstrādi, un jānodrošina 
iedzīvotāju līdzdalība, lai nodrošinātu visu 
ekonomikas nozaru ieguldījumu 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) Tā kā resursefektivitātes 
palielināšanai ir svarīga nozīme 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā, Savienībai būtu jāturpina 
tās centieni veicināt aprites ekonomiku, 
ievērojot atkritumu rašanās novēršanas 
principu, vēl vairāk atbalstot atjaunojamo 
energoresursu risinājumus un samazinot 
ražojumu oglekļa pēdas nospiedumu. Lai 
līdz minimumam samazinātu fosilās 
emisijas, gadījumos, kad ir pieejami 
tirgum gatavi tehnoloģiskie risinājumi, ir 
svarīgi pakāpeniski aizstāt materiālus, kas 
rada lielas emisijas, un veicināt apriti 
visās nozarēs.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) Klimata aizsardzība sniedz 
Savienības ekonomikai iespēju paplašināt 
savas darbības un gūt labumu, ko dod 
pirmās iniciatores priekšrocības, 
uzņemoties vadošo lomu tīru tehnoloģiju 
jomā. Tā varētu palīdzēt nostiprināt 
Savienības rūpniecības vadošo lomu 
globālajā inovācijā. Ilgtspējīgas ražošanas 
inovācijas var stiprināt Savienības 
rūpniecības jaudu galvenajos tirgus 
segmentos un tādējādi aizsargāt un radīt 
darbvietas.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 b) Pārejai uz tīru enerģiju būtu 
jārada rentabla, tehnoloģiski neitrāla un 
stabila enerģētikas sistēma, kurā primārās 
enerģijas piegādi galvenokārt nodrošinās 
atjaunojamo energoresursu enerģija, lai 
ievērojami uzlabotu energoapgādes 
drošību, samazinātu energoatkarību un 
sekmētu vietējo darbvietu izveidi.

Grozījums Nr. 10

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 

(9) Savienība ar paketi “Tīru enerģiju 
ikvienam Eiropā”29 ir centusies panākt 
vērienīgu ekonomikas dekarbonizāciju un 
klimatneitralitāti, jo īpaši veidojot spēcīgu 
enerģētikas savienību (2030. gadam 
izvirzītie mērķi energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 
2012/27/ES30 un (ES) 2018/2001)31 un 
padarīti stingrāki relevantie tiesību akti, 
tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES32.

jomā noteikti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvās 2012/27/ES30 un (ES) 
2018/2001)31) un padarot stingrākus 
attiecīgos tiesību aktus, tostarp Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2010/31/ES32.

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

29 COM(2016)0860 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.).

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9 a) Savienība ir veicinājusi 
dekarbonizāciijas mērķu ātrāku 
sasniegšanu, īstenojot izmēģinājuma 
projektus reģionos, kuros ir īpaši 
ģeogrāfiskie un demogrāfiskie apstākļi, 
piemēram, salās, ar programmu “Tīru 
enerģiju ES salām”. Pārkārtojoties uz 
klimatneitrālu ekonomiku, Savienībai arī 
turpmāk īpaša uzmanība būtu jāvelta 
salām un tālākiem reģioniem.
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Grozījums Nr. 12

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) Savienība rada tikai 9 % no 
pasaules siltumnīcefekta gāzu emisiju 
apjoma, taču tā jau tagad ir pasaules 
līdere attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti, un ir apņēmusies to 
sasniegt taisnīgi, sociāli godīgi un 
iekļaujoši, kā arī ar visiem savā rīcībā 
esošajiem instrumentiem, tostarp klimata 
diplomātiju un tirdzniecības politikas 
instrumentiem, palīdzēt izvirzīt 
vērienīgākus globālos mērķus un stiprināt 
globālo pretsparu klimata pārmaiņām. 
Savienībai ir pienākums pierādīt, ka šāda 
pārkārtošanās ir iespējama.

Grozījums Nr. 13

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 

(11) Eiropas Parlaments ir izsludinājis 
ārkārtas situāciju klimata un vides 
jomā34, un šajā sakarībā ir prasījis, lai 
nepieciešamā pāreja uz klimatneitrālu 
sabiedrību tiktu īstenota vēlākais līdz 
2050. gadam un tā kļūtu par Eiropas 
veiksmes stāstu33. Eiropadome savos 
2019. gada 12. decembra secinājumos35 
apstiprināja mērķi saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitrālu ES, vienlaikus 
atzīstot, ka jāievieš veicinošs satvars, kas ir 
vienādi izdevīgs visām dalībvalstīm un 
ietver pienācīgus instrumentus, stimulus, 
atbalstu un ieguldījumus, lai nodrošinātu 
rentablu, veiksmīgu un taisnīgu 
pārkārtošanos, ņemot vērā dalībvalstu 
atšķirīgās izejas pozīcijas, un ka 
pārkārtošanās prasīs ievērojamus publiskos 
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klimata pārmaiņām. 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.

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

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

34 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)).

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.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 a) Covid-19 pandēmija ir izraisījusi 
vēl nebijušu vēsturisku, cilvēces un 
ekonomikas krīzi. Tāpēc Savienības 
politika būtu jāveido, pamatojoties uz 
jaunu, padziļinātu ietekmes novērtējumu, 
ņemot vērā jauno reālo ekonomikas 
situāciju. Šīs krīzes pārvarēšanai un 
saskaņā ar Komisijas Eiropas 
atveseļošanas plānu Savienībai ir 
vajadzīgs skaidrs politikas satvars 
infrastruktūras izveidei un pētniecībai, ko 
papildina tirgus ekonomikas principi. 
Tirdzniecības politikai ir jāatbilst 
noteikumiem, ko piemēro nozarēm, kas 
darbojas iekšējā tirgū, lai novērstu 
negodīgu konkurenci Savienības 
rūpniecībai. Sekmīgos tirgus ekonomikas 
instrumentus, ko izmanto rūpniecības 
nozarē, varētu izmantot par paraugu 
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būvniecības un transporta nozarē.

Grozījums Nr. 15

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 un dalībvalstīm 
vajadzētu tiekties vēlākais 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. Īpaša vērība 
būtu jāpievērš ar oglekļa dioksīda 
piesaistītājsistēmām saistītās pētniecības 
un izstrādes attīstībai. Visām dalībvalstīm, 
iesaistot arī reģionālos un vietējos 
politikas līmeņus, 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 pasākumiem, 
ko īstenos dalībvalstis, lai sasniegtu šo 
mērķi rentabli, taisnīgi un sociāli 
samērīgi, veicinot ekonomisko 
konkurētspēju un darbvietu izveidi, kā arī 
ņemot vērā dzimumu līdzsvaru un 
nevienu neatstājot novārtā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 a) Parīzes nolīguma mērķi klimata 
jomā jāīsteno rentablā un sociāli 
līdzsvarotā veidā. Tikai tad, ja Savienība 
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paliks ekonomiski spēcīga, pievilcīga 
ieguldījumiem, konkurētspējīga 
starptautiskā mērogā un gūs plašu 
atbalstu sabiedrībā, tā varēs kļūt par 
globālu paraugu klimata aizsardzības 
jomā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 b) Īstenojot pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku vēlākais līdz 
2050. gadam, Savienības un dalībvalstu 
ekonomikai būtu jākļūst noturīgākai un 
konkurētspējīgākai, tehnoloģiskā ziņā 
progresīvai, jārada ekonomikas izaugsme 
un jaunas darījumdarbības un 
nodarbinātības iespējas, vienlaikus 
samazinot Savienības energoatkarību. 
Pārkārtošanās būtu jāizmanto, lai 
izveidotu saliedētāku Savienību, palīdzot 
iedzīvotājiem un teritorijām, ko visvairāk 
ietekmē šī enerģētikas pārkārtošana, lai 
tie varētu izmantot pārkārtošanās radītās 
priekšrocības. Šajā nolūkā Savienībai ir 
jānodrošina atbilstoši mehānismi un 
līdzekļi, lai mobilizētu lielu ieguldījumu 
apjomu, kas vajadzīgs, lai visās 
dalībvalstīs rentabli un sociāli taisnīgi 
finansētu pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti, ņemot vērā to atšķirīgos 
sākumpunktus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 c) Lai sasniegtu klimatneitralitātes 
mērķi, ir jāveido arī atbalsts 
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nepieciešamajiem ieguldījumiem jaunās 
ilgtspējīgās un būtiski nozīmīgās 
tehnoloģijās. Šajā ziņā ir svarīgi ievērot 
tehnoloģisko neitralitāti, vienlaikus 
izvairoties no jebkādas tehnoloģiskās 
iesīkstes. Kā norādīts Komisijas 
paziņojumā “Ūdeņraža stratēģija 
klimatneitrālai Eiropai”, ūdeņradim arī 
var būt nozīme, atbalstot Savienības 
apņemšanos vēlākais līdz 2050. gadam 
panākt oglekļneitralitāti, jo īpaši 
energoietilpīgās nozarēs.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 d) Pārkārtojoties uz klimatneitralitāti, 
Savienībai ir jāsaglabā savas rūpniecības, 
jo īpaši energoietilpīgā rūpniecības, 
konkurētspēja, cita starpā izstrādājot 
efektīvus pasākumus, lai risinātu oglekļa 
emisiju pārvirzi veidā, kas atbilst PVO 
noteikumiem, un Savienībai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar 
trešām valstīm, tādējādi novēršot 
negodīgu konkurenci, kas rodas, ja netiek 
īstenota Parīzes nolīgumam atbilstīga 
klimata politika.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 e) Pilnībā efektīvai Savienības 
klimata politikai būtu jāpievēršas oglekļa 
emisiju pārvirzei un jāizstrādā piemēroti 
tirdzniecības politikas instrumenti, 
piemēram, oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms, lai to novērstu un aizsargātu 
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Savienības standartus un novatorus 
Savienības ražošanas nozarēs.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai cilvēkus un planētu pasargātu 
no bīstamu klimata pārmaiņu draudiem, 
Savienībai, paturot prātā Parīzes nolīgumā 
nospraustos mērķus par maksimālo 
temperatūras kāpumu un ievērojot IPCC 
zinātniskos ieteikumus, sava klimatrīcība 
būtu jāturpina un starptautiskās 
līderpozīcijas klimata jomā jāsaglabā arī 
pēc 2050. gada.

(13) Lai cilvēkus, viņu dabisko vidi un 
ekonomiku pasargātu no piesārņojuma un 
bīstamu klimata pārmaiņu draudiem, 
Savienībai, paturot prātā Parīzes nolīguma 
2. pantā nosprausto ilgtermiņa mērķi 
temperatūras pieaugumu ierobežot līdz 
1,5° C salīdzinājumā ar pirmsindustriālo 
līmeni un ievērojot IPCC zinātniskos 
ieteikumus, sava klimatrīcība būtu 
jāturpina un jāmudina starptautiskie 
partneri pieņemt līdzīgas rīcībpolitikas.

Grozījums Nr. 22

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 

(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, atšķirīgos 
sākumpunktus, jau veiktos centienus un 
nepieciešamību laika gaitā panākt 
konverģenci; nepieciešamība nodrošināt, 
ka pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
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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.

taisnīga; labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, jo īpaši IPCC konstatējumi; 
nepieciešamība ar klimata pārmaiņām 
saistītos riskus un nepietiekamas rīcības 
sociālās, ekonomiskās un ekoloģiskās 
izmaksas integrēt investīciju un plānošanas 
lēmumu pieņemšanā, vienlaikus 
nodrošinot, ka ES politikas nostādnes 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu un piesaistīšanu, kā arī uz 
noturības palielināšanu ir rentablas un 
tehnoloģiskā neitrālas; vidiskās integritātes 
un mērķu vērienīguma kāpināšana laika 
gaitā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15 a) Mērķis panākt, ka līdz 
2050. gadam siltumnīcefekta gāzu neto 
emisijas Savienībā ir nulle, būtu 
jāsasniedz ar sociāli taisnīgu un rentablu 
pārkārtošanos, vienlaikus ņemot vērā, ka 
virzībā uz klimatneitralitāti dalībvalstis 
atrodas atšķirīgās izejas pozīcijās. 
Savienības finansējuma un atbalsta 
mehānismiem jābūt samērīgiem ar 
pārkārtošanās radīto sociālo un 
ekonomisko slogu, saskaņā ar Līgumiem 
neskarot strukturālās un reģionālās 
rīcībpolitikas. Jo īpaši tādus mehānismus 
kā Modernizācijas fonds un solidaritātes 
fonds ES ETS ietvaros, kā arī Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds būtu jānodrošina ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, lai 
atbalstītu centienus, kādus prasa no 
attiecīgajām nozarēm.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Kā Komisija norādījusi savā 
paziņojumā “Eiropas zaļais kurss”, 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti prasa 
izmaiņas visās rīcībpolitikās un visu 
tautsaimniecības un sabiedrības sektoru 
kopīgus pūliņus. Eiropadome savos 
2019. gada 12. decembra secinājumos 
norādīja, ka visiem attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem un politikai ir jāatbilst 
klimatneitralitātes mērķa īstenošanai un 
jāveicina tā sasniegšana, vienlaikus 
ievērojot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, un aicināja Komisiju pārbaudīt, 
vai šajā sakarībā ir jāpielāgo spēkā esošie 
noteikumi.

(16) Kā Komisija norādījusi savā 
paziņojumā “Eiropas zaļais kurss”, 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti prasa 
izmaiņas visās rīcībpolitikās un visu 
tautsaimniecības un sabiedrības sektoru 
kopīgus ievērojamus pūliņus. Eiropadome 
savos 2019. gada 12. decembra 
secinājumos norādīja, ka visiem 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem un politikai 
ir jāatbilst klimatneitralitātes mērķa 
īstenošanai un jāveicina tā sasniegšana, 
vienlaikus ievērojot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, un aicināja 
Komisiju pārbaudīt, vai šajā sakarībā ir 
jāpielāgo spēkā esošie noteikumi.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16 a) Lai panāktu klimatnoturību un 
pielāgotos nenovēršamajai klimata 
pārmaiņu ietekmei, ir vajadzīgi arī 
ekonomikas nozaru un sociālo sektoru 
kopīgi centieni un Savienības tiesību aktu 
un politikas saskaņotība.

Grozījums Nr. 26

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 

(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 
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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.

klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Ņemot vērā 
Savienības mērķi — panākt 
klimatneitralitāti ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam —, Savienības 2030. gada 
mērķrādītājs ir palielināts, nosakot, ka līdz 
šim laikam emisiju apjoms ir jāsamazina 
vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Savienības 
klimatneitritātes mērķis būtu jāsasniedz, 
inter alia izstrādājot un vajadzības 
gadījumā pārskatot attiecīgos Savienības 
tiesību aktus. Turklāt, pamatojoties uz 
ietekmes novērtējuma rezultātiem, 
Komisijai līdz 2021. gada 30. jūnijam būtu 
jānovērtē, kā vajadzētu grozīt mērķrādītāja 
īstenošanai veltītos Savienības tiesību 
aktus, tostarp paketes “Tīru enerģiju 
ikvienam Eiropā” attiecīgās daļas, lai 
sasniegtu ierosināto jauno emisiju 
samazinājuma mērķi. Pēc rūpīga ietekmes 
novērtējuma Komisijai līdz 2025. gada 
30. septembrim būtu arī jāizpēta iespējas 
noteikt Savienības emisiju samazināšanas 
mērķi 2040. gadam un jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei atbilstīgi 
priekšlikumi.

__________________ __________________
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 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.).

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 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.).
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17 a) Lai sasniegtu 2030. gada klimata 
mērķrādītāju un vēlākais līdz 
2050. gadam un klimatneitralitāti, 
Savienībai būtu jāturpina darbs virzībā uz 
spēcīgu ilgtspējīgu ekonomiku, jo īpaši 
pastiprinot centienus pēc iespējas 
samazināt un galu galā pakāpeniski 
izbeigt fosilā kurināmā izmantošanu šīs 
regulas mērķiem atbilstošā laikposmā, 
vienlaikus ņemot vērā dabasgāzes pārejas 
lomu pārkārtošanā uz oglekļneitrālu 
ekonomiku.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Komisija enerģētikas nozares 
tiesību aktos ir izstrādājusi un pieņēmusi 
vairākas iniciatīvas, jo īpaši attiecībā uz 
atjaunojamo energoresursu enerģiju, 
energoefektivitāti, tostarp ēku 
energoefektivitāti. Šīs iniciatīvas būtu 
jāņem vērā valstu ilgtermiņa progresā, 
virzoties uz Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu un vajadzīgā 
atbalsta nepietiekamību vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 
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. Komisijai būtu 
jānovērtē, vai visi Savienības pasākumi 
un tiesību aktu priekšlikumi ir saskaņoti 
ar klimatneitralitātes mērķi un vai ar tiem 
tiek risināti klimata pārmaiņu jautājumi. 
Tāpat Komisijai būtu arī 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.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka novērtējums ir 
pamatīgs un objektīvs un ka tā pamatā ir 
paši jaunākie zinātniskie, tehniskie un 
sociālekonomiskie dati, un ka tas atspoguļo 
plaša neatkarīgu ekspertu loka viedokli, 
Komisijai šis novērtējums būtu jābalsta uz 
relevanto informāciju, tostarp dalībvalstu 
iesniegto un paziņoto informāciju, Eiropas 
Vides aģentūras ziņojumiem un labākajiem 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
tostarp IPCC ziņojumiem. Tā kā Komisija 
ir apņēmusies noskaidrot, kā publiskais 
sektors Eiropas zaļā kursa kontekstā varētu 

(19) Lai nodrošinātu, ka novērtējums ir 
pamatīgs un objektīvs un ka tā pamatā ir 
paši jaunākie zinātniskie, tehniskie un 
sociālekonomiskie dati, un ka tas atspoguļo 
plaša neatkarīgu ekspertu loka viedokli, 
Komisijai šis novērtējums būtu jābalsta uz 
relevanto informāciju, tostarp dalībvalstu 
iesniegto un paziņoto informāciju, Eiropas 
Vides aģentūras ziņojumiem un labākajiem 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
tostarp IPCC ziņojumiem, pēdējo 
izsvēršanu, kas veikta saskaņā ar Parīzes 
nolīguma 14. pantu un UNFCCC. Tā kā 
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izmantot ES taksonomiju, te varētu iekļaut 
informāciju par Savienības un dalībvalstu 
vidiski ilgtspējīgajām investīcijām 
atbilstīgi Regulai (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama. Komisijai 
vajadzētu izmantot Eiropas statistiku un 
datus, kad tie pieejami, un nodrošināt 
padziļinātas ekspertu pārbaudes. Eiropas 
Vides aģentūrai vajadzētu pienācīgi 
palīdzēt Komisijai saskaņā ar savu gada 
darba programmu.

Komisija ir apņēmusies noskaidrot, kā 
publiskais sektors Eiropas zaļā kursa 
kontekstā varētu izmantot ES taksonomiju, 
te varētu iekļaut informāciju par Savienības 
un dalībvalstu vidiski ilgtspējīgajām 
investīcijām atbilstīgi Regulai (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama. Komisijai 
vajadzētu izmantot Eiropas un pasaules 
statistiku un datus, kad tie pieejami, un 
nodrošināt padziļinātas ekspertu pārbaudes. 
Eiropas Vides aģentūrai vajadzētu 
pienācīgi palīdzēt Komisijai saskaņā ar 
savu gada darba programmu.

Grozījums Nr. 31

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) Tā kā virzībā uz klimatneitralitāti 
ļoti liela loma ir patērētājiem un kopienām, 
būtu jāsekmē enerģiska sabiedrības un 
sociuma iesaistīšanās klimatrīcībā vietējā, 
reģionālā un valsts līmenī. Tāpēc 
Komisijai būtu jārīkojas tā, lai visas 
sabiedrības grupas un ieinteresētās 
personas, tostarp arodbiedrības, 
akadēmiskās un pētniecības organizācijas 
un rūpniecība varētu un spētu pielikt roku 
taisnīgas, klimatneitrālas un 
klimatnoturīgas sabiedrības veidošanā, 
tostarp jāpieņem Eiropas Klimata pakts.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un patērētājiem 

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, arodbiedrībām, 



AD\1212562LV.docx 23/53 PE652.274v02-00

LV

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, 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.

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, 
Komisijai būtu jānovērtē izvēles iespējas 
attiecībā uz struktūru un koncepciju 
Savienības līmeņa indikatīvai trajektorijai, 
lai sasniegtu Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītāju un vēlākais līdz 
2050. gadam sasniegtu siltumnīcefekta 
gāzu neto nulles emisiju mērķi, un 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei attiecīgs tiesību akta 
priekšlikums.

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

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Klimata pārmaiņas pēc definīcijas 
ir pārrobežu problēma, tāpēc ir vajadzīgi 
koordinēti Savienības līmeņa pasākumi, 
kas papildinātu un pastiprinātu dalībvalstu 
rīcībpolitikas. Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķi, proti, līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tās 
mēroga un iedarbības dēļ to var labāk 

(23) Klimata pārmaiņas pēc definīcijas 
ir pārrobežu problēma, tāpēc ir vajadzīgi 
koordinēti un solidāri Savienības līmeņa 
pasākumi, kas papildinātu un pastiprinātu 
dalībvalstu rīcībpolitikas. Ņemot vērā to, 
ka šīs regulas mērķi, proti, līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti, 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības 
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sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23 a) Labi funkcionējošs iekšējais 
enerģijas tirgus ir svarīga enerģētikas 
pārkārtošanās sastāvdaļa un palīdzēs 
padarīt to finansiāli dzīvotspējīgu. Tāpēc 
daudzgadu finanšu shēmā (TEN tīkli ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu CEF) galvenā prioritāte 
jāpiešķir integrētu viedo un digitālo 
elektrības un gāzes tīklu, kuri atbilst 
klimata un enerģijas mērķiem, izveidei. 
Arī Covid-19 atveseļošanās programmām 
ir jāatbalsta starpvalstu energotīklu 
attīstība. Ir vajadzīgas efektīvas un ātras 
lēmumu pieņemšanas procedūras, lai 
atbalstītu starpvalstu tīkla attīstību, jo 
īpaši uz nākotni orientētā un ar ūdeņradi 
saderīgā gāzes infrastruktūrā.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23 b) Eiropas alianses, jo īpaši 
akumulatoru un ūdeņraža nozarē, ir 
ārkārtīgi svarīgas — koordinētas Eiropas 
līmenī, tās piedāvā lieliskas iespējas 
reģioniem atlabt pēc Covid-19 pandēmijas 
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un veiksmīgi īstenot strukturālas 
pārmaiņas. Tiesību aktos noteiktajām 
prasībām ir jārada pamats jauninājumiem 
klimatam draudzīgā mobilitātē un 
enerģijas ražošanā. Šīm aliansēm būtu 
jāsaņem atbilstošs atbalsts un 
finansējums, un tām vajadzētu būt 
iesaistītām arī nākotnes ārpolitikas un 
kaimiņattiecību politikā, kā arī 
tirdzniecības nolīgumos.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, kā Savienībā 
neatgriezeniski un strauji samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un kāpināt to 
piesaisti [..] piesaistītājos.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

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 
vēlākais līdz 2050. gadam Savienībā un 
katrā dalībvalstī 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, vienlaikus ņemot vērā 
nepieciešamību pēc taisnīgas 
pārkārtošanās darbaspēka jomā, 
pamatojoties uz to, ka ilgtspējīgas 
ražošanas inovācijas var veicināt Eiropas 
rūpniecības ietekmi galvenajos tirgus 
segmentos un tādējādi aizsargāt un radīt 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un 
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kvalitatīvas darbvietas.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu klimata pārmaiņas atzīst par 
kopīgu problēmu, kam nepieciešami 
kopīgi risinājumi, kuru pamatā būtu 
godīga un taisnīga pārkārtošanās. 
Taisnīguma garā katrai dalībvalstij un 
katrai ekonomikas nozarei būtu jādod 
ieguldījums šīs problēmas risināšanā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 piesaistītājos.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Definīcija

– “klimatneitralitāte" ir neto nulles 
līmeņa siltumnīcefekta gāzu emisijas 
Savienībā, lai panāktu līdzsvaru starp 
Savienības iekšējām antropogēnajām 
emisijām, ko rada emisiju avoti, un 
Savienībā veikto siltumnīcefekta gāzu 
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piesaisti piesaistītājos;

Grozījums Nr. 41

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. Pēc iespējas ātri, bet ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam Savienības mērogā panāk 
līdzsvaru starp Savienības tiesību aktos 
reglamentētajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem, tādējādi līdz 
minētajam termiņam panākot, ka 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 
Savienībā ir nulles līmenī. Ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam katra dalībvalsts panāk 
neto nulles emisiju apjomu. Pēc minētā 
datuma siltumnīcefekta gāzu piesaistījumi 
pārsniedz emisijas.

Grozījums Nr. 42

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, kā arī reģionālā un vietējā 
līmenī veic vajadzīgos pasākumus, ar ko 
var individuāli un līdz ar to kolektīvi 
sasniegt 1. punktā nosprausto neto nulles 
emisijas mērķi, paturot prātā, ka ir svarīgi 
sekmēt Savienības konkurētspēju, sociālo 
un ekonomisko kohēziju un neaizsargātu 
patērētāju aizsardzību, kā arī taisnīgumu 
un solidaritāti un taisnīgu pārkārtošanos 
starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto mērķi, Savienības iekšējās 
ekonomikas mēroga siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisiju samazināšanas 
mērķrādītāju 2030. gadam nosaka vismaz 
55% apmērā, salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeņiem.

Grozījums Nr. 44

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 novērtē, kā būtu jāgroza visi 
attiecīgie Savienības tiesību akti, ar kuriem 
īsteno Savienības 2030. gada mērķrādītāju, 
lai varētu sasniegt 2. panta 3. punktā 
noteikto Savienības 2030. gada klimata 
mērķrādītāju un 2. panta 1. punktā 
noteikto klimatneitralitātes mērķi. 
Komisijas novērtējumam vajadzības 
gadījumā pievieno tiesību aktu 
priekšlikumus.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2025. gada 30. septembrim 
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Komisija, ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
noteikto klimatneitralitātes mērķi un 
rūpīgu ietekmes novērtējumu, apsver 
iespējas noteikt mērķrādītāju 
2040. gadam, un vajadzības gadījumā 
sagatavo tiesību aktu priekšlikumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Apsverot iespējas klimata jomā noteikt 
mērķrādītāju 2040. gadam, Komisija ņem 
vērā 3. panta 3. punktā noteiktos 
kritērijus. Ietekmes novērtējumā novērtē, 
kā būtu jāgroza Savienības tiesību akti, 
kas attiecas uz šā mērķrādītāja 
sasniegšanu.

Grozījums Nr. 46

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 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

1. Līdz ... [divpadsmit mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz 
tiesību akta priekšlikumu, kurā nosaka 
indikatīvu trajektoriju Savienības līmenī, 
lai sasniegtu 2. panta 3. punktā noteikto 
Savienības klimata mērķrādītāju 
2030. gadam un 2. panta 1. punktā 
noteikto klimatneitralitātes mērķi.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Trajektorijas sākumpunkts ir 2. 
panta 3. punktā minētais Savienības 
klimata mērķrādītājs 2030. gadam.

2. Šā panta 1. punktā minētās 
Savienības trajektorijas sākumpunkts ir ... 
[seši mēneši no 1. punktā minētā tiesību 
akta priekšlikuma stāšanās spēkā] un to 
nosaka, pamatojoties uz 2 gadu 
starpposma mērķrādītājiem.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 
1. punktu, Komisija var ņemt vērā šādus 
kritērijus:

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) sociālekonomiskās pēdas 
nospiedums;

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;

(a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte, ņemot vērā bezdarbības 
sociālās, ekonomiskās un vides 
aizsardzības izmaksas un nepietiekamu 
vai novēlotu rīcību klimata jomā;

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienības ekonomikas 
konkurētspēja;

(b) Savienības ekonomikas un tās 
galveno nozaru konkurētspēja, tostarp 
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pašreizējais Eiropas MVU attīstības 
stāvoklis, ko nosaka, piemērojot MVU 
testu;

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) labākās pieejamās tehnoloģijas; (c) labākās pieejamās tehnoloģijas, to 
pašreizējā izplatība tirgū un nobriedušu 
jaunu tehnoloģiju un revolucionāru 
inovāciju ieviešanas perspektīvas nākotnē, 
vienlaikus ievērojot tehnoloģiju 
neitralitātes principu un izvairoties no 
jebkāda iespējama tehnoloģiskā iesīkstes 
efekta;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) attiecīgo tehnoloģiju 
ekspluatācijas pārtraukšanas un 
pārstrādes izmaksas, kā arī to ietekme uz 
vidi un bioloģisko daudzveidību, tostarp 
izejvielu ieguves ietekme;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c b) resursu efektīva izmantošana, 
iemaksu pieņemamība, pieejamība un 
izejvielu piegādes drošība;
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d a) mazoglekļa un klimatneitrālu 
ievadmateriālu, enerģijas, nepieciešamās 
infrastruktūras un mazoglekļa 
tehnoloģiju pieejamība un izmaksas;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d b) vajadzība līdz minimumam 
samazināt un galu galā pakāpeniski 
izbeigt fosilā kurināmā izmantošanu un 
līdz ar to Savienības atkarību no fosilā 
kurināmā laikposmā, kas atbilst šīs 
regulas 2. panta 1. punktā noteiktajam 
klimatneitralitātes mērķim, vienlaikus 
ņemot vērā dabasgāzes pārejas lomu 
pārkārtošanā uz oglekļneitrālu 
ekonomiku;

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;

(e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm, ņemot vērā dalībvalstu 
atšķirīgos sākumpunktus un vietējos 
apstākļus;

Grozījums Nr. 58
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti un progresu laika gaitā;

(f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
integritāti, rezultativitāti un progresu laika 
gaitā saskaņā ar Parīzes nolīguma 
4. panta 3. punktu;

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) investīciju vajadzības un izdevības; (g) investīciju cikli, vajadzības un 
iespējas, kā arī nepieciešamība nodrošināt 
ekonomikas nozarēm vajadzīgo 
paredzamību un regulatīvo stabilitāti 
attiecībā uz ieguldījumiem, vienlaikus 
ņemot vērā balasta aktīvu risku;

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g a) ekonomikas nozaru sloga taisnīga 
sadale un siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanas potenciāls, to 
energoefektivitāte un veiktie ieguldījumi 
saistībā ar dekarbonizāciju;

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) nepieciešamība nodrošināt, ka (h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
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pārkārtošanās ir godīga un sociāli taisnīga; pārkārtošanās ir godīga un sociāli taisnīga 
visām sabiedrības grupām, ņemot vērā 
turpmāko pasākumu potenciālo sociālo 
ietekmi;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h a) katras dalībvalsts enerģētiskās 
nabadzības un neaizsargātības 
novērtējums, panākumi to samazināšanā, 
tostarp energoapgādes uzticamības 
novērtējums;

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) starptautiskās norises un centieni, 
ko īsteno, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
ilgtermiņa mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;

(i) starptautiskās norises un globālie, 
tostarp trešo valstu, īstenotie centieni, lai 
sasniegtu Parīzes nolīguma ilgtermiņa 
klimata mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i a) oglekļa emisiju pārvirzes 
novēršana un pielietotie pasākumi 
efektīvai aizsardzībai pret oglekļa emisiju 
pārvirzi, jo īpaši energoietilpīgās nozarēs, 
kas konkurē pasaules mērogā, un 
tirdzniecības politikas instrumentu 
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nozīme;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i b) Savienībā pastāvošā galaproduktu 
un patēriņa ietekme uz oglekļa dioksīda 
pēdu;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i c) nepieciešamība veicināt 
atjaunojamu produktu izmantošanu un 
apritīgumu visās nozarēs;

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j a) ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi;
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j b) Covid-19 pandēmijas un 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no Savienības 
ietekme uz ekonomisko situāciju 
Savienībā un tās galvenajām ekonomikas 
nozarēm;

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – jc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j c) nepieciešamība nodrošināt 
saskaņotību ar citiem Savienības politikas 
mērķiem un tiesību aktiem;

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija pārskata šā panta 
1. punktā minēto Savienības trajektorijas 
ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izsvēršanas un attiecīgā 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei tiesību akta priekšlikumu, lai 
šo trajektoriju pielāgotu.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis nodrošina, ka pastāvīgi tiek 
palielināta pielāgotiesspēja, stiprināta 
noturība un mazināta neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā.

1. Dalībvalstis un attiecīgās 
Savienības iestādes nodrošina, ka pastāvīgi 
tiek palielināta pielāgotiesspēja, 
paplašināta pētniecība, stiprināta noturība 
un mazināta neaizsargātība pret klimata 
pārmaiņām, kā arī veicināta taisnīga 
pārkārtošanās, lai sasniegtu Parīzes 
nolīguma 7. pantā noteiktos mērķus un 
Regulas (ES) 2018/1999 19. pantā un 
VIII pielikumā noteiktos pielāgošanās 
mērķus.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izstrādā un īsteno 
pielāgošanās stratēģijas un plānus, kas 
ietver visaptverošus riska pārvaldības 
satvarus un balstās uz pamatotām 
klimatiskajām un neaizsargātības 
bāzlīnijām un progresa novērtējumiem.

2. Dalībvalstis izstrādā un īsteno 
pielāgošanās stratēģijas un plānus, kas 
ietver visaptverošus riska pārvaldības 
satvarus un balstās uz pamatotām 
klimatiskajām un neaizsargātības 
bāzlīnijām un progresa novērtējumiem, un 
ziņo par šīm stratēģijām un plāniem 
Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1999 19. pantu. Minētās stratēģijas 
un plāni ietver pasākumus un darbības 
saskaņā ar nacionālajiem mērķrādītājiem 
un mērķiem, kas noteikti attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, un 
nodrošina pienācīgu finansējumu, tostarp 
no publiskiem un privātiem avotiem.

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija palīdz dalībvalstīm 
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izstrādāt šīs stratēģijas un plānus, vācot 
un nodrošinot datus par turpmāku 
klimata ietekmi visā Savienībā un 
atbalstot darbības enerģētiskās 
nabadzības sociālo aspektu risināšanai.

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
līdztekus Regulas (ES) 2018/1999 
29. panta 5. punktā paredzētajam 
novērtējumam sagatavo arī novērtējumu 
par šādiem aspektiem:

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
līdztekus Regulas (ES) 2018/1999 
29. panta 5. punktā paredzētajam 
novērtējumam sagatavo arī novērtējumu 
par šādiem aspektiem:

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) kopējais globālā līmenī panāktais 
progress attiecībā uz Parīzes nolīguma 
2. pantā noteikto mērķu sasniegšanu;

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b b) kopējais progress, ko visas 
dalībvalstis guvušas, lai sasniegtu mērķi 
par spēcīgu, ilgtspējīgu un efektīvu 
rūpniecību Savienības ekonomikā un 
palielinātu tās īpatsvaru Savienības IKP;
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Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b c) visu dalībvalstu veiktie pasākumi 
un kopīgais progress taisnīgas 
pārkārtošanās plānu mērķu sasniegšanā, 
lai neviena sabiedrības un ekonomikas 
daļa netiktu atstāta novārtā;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b d) visu dalībvalstu kopējais progress 
cīņā pret enerģētisko nabadzību;

Grozījums Nr. 80

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 
dara tos publiski pieejamus.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
izvērtē:

2. Līdz 2023. gada 30. septembrim un 
pēc tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
izvērtē:

Grozījums Nr. 82

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 
3. panta 1. punktā minētā trajektorija;

(a) cik saskanīgi Savienības pasākumi 
un politikas nostādnes, tostarp nozaru 
tiesību akti, ir ar 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, kuru 
atspoguļo 3. panta 1. punktā minētā 
trajektorija, un ar norisēm pasaulē Parīzes 
nolīgumā noteikto mērķu īstenošanai;

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) cik piemēroti pasākumi ir tam, lai 
nodrošinātu progresu Savienības 
rūpniecības mērķu sasniegšanā, kā arī 
efektīvu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
pārvirzi;

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b b) cik piemēroti Savienības pasākumi 
ir tam, lai sasniegtu taisnīgas 
pārkārtošanās plānos izvirzītos mērķus, 
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ka neviena sabiedrības un ekonomikas 
daļa nav atstāta novārtā;

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b c) cik piemēroti Savienības pasākumi 
ir tam, lai nodrošinātu progresu 
enerģētiskās nabadzības apkarošanā;

Grozījums Nr. 86

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 un politikas 
nostādnes 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. Tā arī attiecīgi informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija visus iecerētos 4. Komisija novērtē visu Savienības 



PE652.274v02-00 42/53 AD\1212562LV.docx

LV

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

pasākumu projektu vai likumdošanas 
priekšlikumu saskaņotību ar 2. panta 
1. punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, kuru atspoguļo 3. panta 1. punktā 
minētā trajektorija, un tās ietekmi uz 
sabiedrību un ekonomiku, vēl pirms šo 
projektu vai priekšlikumu pieņemšanas, 
un šo analīzi iekļauj visos ietekmes 
novērtējumos, ko pievieno šiem 
pasākumiem vai priekšlikumiem, un 
pasākumu vai priekšlikumu pieņemšanas 
brīdī publisko šo novērtējumu un tā 
rezultātus.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
novērtē:

Līdz 2023. gada 30. septembrim un pēc 
tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
novērtē:

Grozījums Nr. 89

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, 
ņemot vērā nacionālos enerģētikas un 
klimata plānus vai divgadu progresa 
ziņojumus, 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;

Grozījums Nr. 90
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai relevantie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. pantā.

(b) vai atbilstīgie nacionālie pasākumi 
ir piemēroti tam, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. pantā, un cik tie ir iedarbīgi;

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) īstenoto pasākumu ietekmi uz 
valsts ekonomiku un sociālo situāciju;

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b b) kāda ir klimata politikas ietekme 
uz rūpnieciskās vērtības radīšanu un kāds 
ir tās ieguldījums konkurētspējīgākā un 
noturīgākā ekonomikā;

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b c) katras dalībvalsts veiktos 
pasākumus un progresu taisnīgas 
pārkārtošanās plānu mērķu sasniegšanā, 
lai neviena sabiedrības un ekonomikas 
daļa netiktu atstāta novārtā;
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Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b d) nacionālos pasākumus, ko veic, lai 
nodrošinātu progresu cīņā pret 
enerģētisko nabadzību;

Grozījums Nr. 95

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 
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.

2. Ja Komisija, pienācīgi apsvērusi 
kopējo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, nacionālo resursu 
izmantošanas līmeni un ekonomisko un 
sociālo situāciju, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar Savienības 
klimatneitralitātes 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 
informāciju par šādu progresu un 
ieteikumus publisko.

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Eiropas Vides aģentūras (EVA) 
ziņojumi;

(b) Eiropas Vides aģentūras (EVA) un 
Kopīgā pētniecības centra (KPC) un 
attiecīgo UNFCC struktūru ziņojumi;

Grozījums Nr. 97
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Eiropas statistika un dati, tostarp 
dati, ja tādi pieejami, par klimata pārmaiņu 
negatīvās ietekmes izraisītiem 
zaudējumiem un

(c) Eiropas un globālā statistika un 
iegūtie un paredzamie dati, tostarp dati, ja 
tādi pieejami, par lielāko emisiju radītāju 
darbības rezultātiem, kā arī klimata 
pārmaiņu negatīvās ietekmes izraisītiem 
zaudējumiem un

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) Parīzes nolīguma 14. pantā 
minētās globālās izsvēršanas jaunākā 
versija;

Grozījums Nr. 99

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 
pierādījumi, tostarp jaunākie IPCC un 
IPBES ziņojumi, un

Grozījums Nr. 100

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 

Komisija rīkojas tā, lai visas sabiedrības 
grupas varētu un spētu pielikt roku sociāli 
taisnīgas, klimatneitrālas un 
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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.

klimatnoturīgas sabiedrības veidošanā. 
Komisija visos līmeņos, tostarp nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmenī, sekmē 
iekļaujošu un pieejamu procesu, kurā 
iesaistās sociālie partneri, reģionālās un 
vietējās iestādes, nozares ieinteresētās 
personas, akadēmisko aprindu pārstāvji, 
iedzīvotāji un pilsoniskā sabiedrība un kura 
ietvaros notiek apmaiņa ar paraugpraksi un 
tiek apzinātas vajadzības un 
nepieciešamās darbības, ar kurām sekmēt 
šīs regulas mērķu sasniegšanu. Komisija 
un dalībvalstis mudina visas sabiedrības 
daļas izvirzīt savus mērķus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai. Turklāt Komisija var 
smelties informāciju arī klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogos, ko 
dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 11. pantu.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
9. pants

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 
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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.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
2. pants – 11. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2 a) regulas 2. panta 11. punktu aizstāj 
ar šādu:

(11) “2030. gadam izvirzītie Savienības 
enerģētikas un klimata mērķrādītāji” ir 
saistošais Savienības mēroga mērķrādītājs, 
kas paredz visā iekšējā tautsaimniecībā 
līdz 2030. gadam vismaz par 40 % 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, saistošais 
Savienības līmeņa mērķrādītājs, kas paredz 
līdz 2030. gadam panākt, ka atjaunojamās 
enerģijas īpatsvars Savienībā ir vismaz 
32 %, Savienības līmeņa pamatmērķis, kas 

(11) “2030. gadam izvirzītie Savienības 
enerģētikas un klimata mērķrādītāji” ir 
Savienības mēroga saistošais mērķrādītājs 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai visā iekšējā 
tautsaimniecībā, kas jāsasniedz līdz 
2030. gadam saskaņā ar Regulas… / ... 
[Klimata akts] 2. panta 3. punktu, 
Savienības līmeņa saistošais mērķrādītājs, 
kas paredz cik lielai saskaņā ar Direktīvas 
(ES) 2018/2001 3. panta 1. punktu 
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paredz līdz 2030. gadam vismaz par 
32,5 % uzlabot energoefektivitāti, un 
2030. gadam izvirzītais 15 % elektrotīklu 
starpsavienojumu mērķrādītājs, kā arī visi 
citi šādi mērķrādītāji, par kuriem 
Eiropadome vai Eiropas Parlaments un 
Padome varētu vienoties attiecībā uz 
2030. gadu;

Savienībā 2030. gadā ir jābūt patērētās 
atjaunojamās enerģijas daļai, Savienības 
līmeņa pamatmērķis energoefektivitātes 
uzlabošanai līdz 2030. gadam saskaņā ar 
Direktīvas 2012/27/ES 1. panta 1. punktu 
un 2030. gadam izvirzītais 15 % 
elektrotīklu starpsavienojumu mērķrādītājs;

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2018/1999
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) novērtējums, kurā izklāstīta plānoto 
rīcībpolitiku un pasākumu ietekme uz 
b) apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanu, 
tostarp to saskaņotība ar Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, ar ilgtermiņa 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un ar 15. pantā minētajām 
ilgtermiņa stratēģijām;”;

(f) novērtējums, kurā izklāstīta plānoto 
rīcībpolitiku un pasākumu ietekme uz šā 
panta b) apakšpunktā minēto mērķu 
sasniegšanu, tostarp attiecībā uz 
ekonomikas konkurētspēju pasaules 
līmenī, un sekas, ko izjutīs sabiedrība un 
ekonomika, jo saistībā ar cīņu pret 
enerģētisko nabadzību, to saskaņotība ar 
Regulas .../... [Klimata akts] 2. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, ar 
ilgtermiņa siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un ar 15. pantā minētajām 
ilgtermiņa stratēģijām;

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2018/1999
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
iedzīvotāji, vietējās iestādes, akadēmisko 
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organizācijas, uzņēmēju aprindas, 
investori, citas attiecīgās ieinteresētās 
puses un plaša sabiedrība var aktīvi 
iesaistīties un apspriest Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
dažādos enerģētikas un klimata 
rīcībpolitiku scenārijus, tostarp ilgtermiņa 
scenārijus, kā arī sekot līdzi progresam, ja 
vien dalībvalstī jau nav struktūras, kas 
kalpo šim mērķim. Šādā dialogā var 
apspriest integrētos nacionālos enerģētikas 
un klimata plānus.”;

aprindu pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, tostarp sociālie partneri, 
arodbiedrības, uzņēmēju aprindas, jo īpaši 
MVU pārstāvji, investori, citas attiecīgās 
ieinteresētās puses un plaša sabiedrība var 
aktīvi iesaistīties un apspriest Regulas .../... 
[Klimata akts] 2. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
dažādos enerģētikas un klimata 
rīcībpolitiku scenārijus, tostarp ilgtermiņa 
scenārijus, kā arī sekot līdzi progresam, ja 
vien dalībvalstī jau nav struktūras, kas 
kalpo šim mērķim. Šādā dialogā var 
apspriest integrētos nacionālos enerģētikas 
un klimata plānus un taisnīgas 
pārkārtošanās un nozaru stratēģijas.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
15. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5 a) regulas 15. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

Līdz 2020. gada 1. janvārim un pēc tam 
līdz 2029. gada 1. janvārim, un vēlāk ik 
pēc 10 gadiem katra dalībvalsts sagatavo 
un iesniedz Komisijai savu ilgtermiņa 
stratēģiju vismaz 30 gadu perspektīvā. 
Vajadzības gadījumā dalībvalstīm minētās 
stratēģijas būtu jāatjaunina ik pēc pieciem 
gadiem.

Līdz 2020. gada 1. janvārim un pēc tam 
līdz 2029. gada 1. janvārim, un vēlāk ik 
pēc 10 gadiem katra dalībvalsts sagatavo 
un iesniedz Komisijai savu ilgtermiņa 
stratēģiju ar perspektīvu līdz 2050. gadam 
un 30 gadu perspektīvā. Vajadzības 
gadījumā dalībvalstīm minētās stratēģijas 
būtu jāatjaunina ik pēc pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2018/1999
15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ilgtermiņa samazinājumus un lielāku 
piesaisti piesaistītājos visos sektoros 
saskaņā ar Regulas .../... [Klimata akts] 
2. punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi;”;

(c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ilgtermiņa samazinājumus un lielāku 
piesaisti piesaistītājos visos sektoros 
saskaņā ar Savienības mērķi līdz 
2050. gadam izmaksefektīvi samazināt 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
ņemot vērā nepieciešamos samazinājumus 
saskaņā ar Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomi (IPCC), un kāpināt 
piesaisti piesaistītājos, tiecoties izpildīt 
Parīzes nolīgumā izvirzītos temperatūras 
kāpuma ierobežošanas uzdevumus, lai pēc 
iespējas drīzāk, vēlākais līdz 2050. gadam, 
panāktu līdzsvaru starp antropogēnām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no avotiem 
un piesaisti piesaistītājos un pēc tam 
attiecīgi sasniegtu negatīvu emisiju 
līmeni;

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2018/1999
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(6 b) regulas 29. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:

(a) Savienības līmenī panākto progresu 
enerģētikas savienības mērķu sasniegšanā, 
tostarp – pirmajā desmit gadu periodā – 
2030. gadam izvirzīto Savienības klimata 
un enerģētikas mērķrādītāju sasniegšanā, jo 
īpaši, lai nepieļautu 2030. gadam izvirzīto 
Savienības atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes mērķrādītāju 
nesasniegšanu;

(a) Savienības līmenī panākto progresu 
Regulā .../... [Klimata akts] noteikto 
Savienības klimatneitralitātes mērķu, 
Regulas .../... [Klimata akts] 3. pantā 
noteiktās silmnīcefekta gāzu emisijas 
trajektorijas mērķu un enerģētikas 
savienības mērķu sasniegšanā, tostarp – 
pirmajā desmit gadu periodā – 
2030. gadam izvirzīto Savienības klimata 
un enerģētikas mērķrādītāju sasniegšanā, jo 
īpaši, lai nepieļautu 2030. gadam izvirzīto 
Savienības atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes mērķrādītāju 
nesasniegšanu;
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ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Georg Mayer, 
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jacek Saryusz Wolski, Elzbieta Kruk, 
Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský
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EPP Maria Da Graça Carvalho, Seán Kelly, Henna Virkkunen

S&D Ivo Hristov

GUE Manuel Bompard

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


