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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 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, 
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un nevienu neatstātu novārtā. sociāli pieņemama visiem, 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) 640 final, 2019. gada 
11. decembris.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 un taisnīgi, 
izmaksefektīvi un sociāli atbildīgi 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.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 

(9) Virzību uz klimatneitralitāti 
Savienība aizsāka jau ar paketi “Tīru 
enerģiju ikvienam Eiropā” 29; līdztekus tiek 
veidota spēcīga enerģētikas savienība 
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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.

(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

Grozījums Nr. 4

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 

(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 
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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.

nolīguma mērķiem līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitrālu ES. Tā arī atzina, ka 
jāievieš uz taisnīgumu balstīts veicinošs 
satvars un ka sekmīga un taisnīga 
pārkārtošanās prasīs ievērojamus publiskos 
un privātos ieguldījumus. Eiropadome arī 
atzina, ka virzībā uz klimatneitralitāti 
dalībvalstis ir atšķirīgās izejas pozīcijās, 
un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
paziņotajām 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 
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Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem.

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, lai šo mērķi sasniegtu 
taisnīgā un izmaksefektīvā veidā, tostarp 
atlikušās emisijas kompensējot ar nozarēs 
vai dalībvalstīs panāktajiem 
piesaistījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Būtiskam Savienības klimata 
politikas elementam vajadzētu būt ne tikai 
mērķrādītāju noteikšanai, bet arī to 
sasniegšanas ceļa plānošanai, tostarp 
mobilizējot atbilstīgus finanšu resursus, 
lai nodrošinātu vajadzīgās investīcijas. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
pārkārtošanās sociālekonomiskajai 
ietekmei, tostarp labklājības un 
nodarbinātības iespējām, kā arī 
energoapgādes drošības uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Klimatneitralitātes mērķis būtu 
jāsasniedz tā, lai saglabātu ES 
konkurētspēju, tostarp izstrādājot 
efektīvus pasākumus, ar kuriem PTO 
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noteikumiem atbilstīgā veidā tiktu 
novērsta oglekļa emisiju pārvirze.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Cenšoties sasniegt 
klimatneitralitāti, Savienībai joprojām 
būtu jāievēro tehnoloģiski neitrāla pieeja. 
Tai arī turpmāk vajadzētu būt reālistiskai 
attiecībā uz tehnoloģijas briedumu, 
izmaksu efektivitāti, darbības un 
tehniskajām problēmām, ko rada 
atjaunojamo energoresursu plaša mēroga 
ieviešana un ietekme uz energoapgādes 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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 un viņu dabisko vidi 
pasargātu no piesārņojuma un bīstamu 
klimata pārmaiņu draudiem, Savienībai, 
paturot prātā Parīzes nolīgumā nospraustos 
mērķus par maksimālo temperatūras 
kāpumu un ievērojot IPCC zinātniskos 
ieteikumus, sava klimatrīcība būtu 
jāturpina ilgtermiņā un jāmudina 
starptautiskos partnerus pieņemt līdzīgas 
rīcībpolitikas.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Mērķis panākt, ka līdz 2050. 
gadam siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 
Savienībā ir nulle, būtu jāsasniedz ar 
sociāli taisnīgu un izmaksefektīvu 
pārkārtošanos. Ņemot vērā, ka virzībā uz 
klimatneitralitāti ekonomikas nozares 
dažādās dalībvalstīs 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 tādu 
mehānismu kā Modernizācijas fonds un 
solidaritātes fonds ES ETS ietvaros, kā arī 
Taisnīgas pārejas fonda līdzekļi būtu 
jāpalielina proporcionāli centieniem, 
kādus prasa no attiecīgajām nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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 

(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 
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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.

visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Ietekmes 
novērtējumā būtu jāiekļauj krīzes 
ietekmes scenāriji neparedzētiem 
notikumiem, tādiem kā Covid-19 
pandēmija, kā arī nepieciešamais atbalsts 
neitralitātes mērķa sasniegšanai krīzes 
gadījumā. Līdz 2020. gada decembrim 
Komisijai, pamatojoties uz visaptverošu 
ietekmes novērtējumu, kas ietvertu Covid-
19 krīzes pēcpasākumus, 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. Ja, 
pamatojoties uz iepriekšēju vienošanos 
Eiropadomē, 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 
decembrim būtu jānovērtē, vai vajadzētu 
grozīt mērķrādītāja īstenošanai veltītos 
Savienības tiesību aktus.

__________________ __________________
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.).

Or. en
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Grozījums Nr. 12

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 
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.

(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 
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 ir par maz, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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 

(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 
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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 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.

iesniegto un paziņoto informāciju, Eiropas 
Vides aģentūras ziņojumiem un labākajiem 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
tostarp IPCC ziņojumiem. 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.

Or. en

Pamatojums

Novērtējuma saikne ar Taksonomijas regulu novestu pie atsevišķu tādu tehnoloģiju 
izslēgšanas, kuras ir būtiskas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā un atbilst IPCC un IEA 
ziņojumiem.

Grozījums Nr. 14

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 

(21) Lai panāktu klimatneitralitāti, būs 
jāsadarbojas visām galvenajām 
ekonomikas nozarēm, tādām kā 
elektroenerģija, rūpniecība, transports, 
siltumapgādes, aukstumapgādes un 
būvniecības nozare, lauksaimniecība, 
atkritumu un zemes izmantošana, zemes 
izmantošanas maiņa un mežsaimniecība 
(ZIZIMM). Visām ETS aptvertām un ETS 
neaptvertām nozarēm būtu vienlīdz 
jācenšas, lai sasniegtu Savienības 
klimatneitralitātes mērķi. Lai visiem 
ekonomikas dalībniekiem, tostarp 
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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.

uzņēmumiem, strādājošajiem, investoriem 
un patērētājiem dotu skaidrību par nākotni, 
viestu paļāvību un panāktu viņu 
iesaistīšanos, Komisijai būtu jāizstrādā 
norādījumi tām ekonomikas nozarēm, 
kuras varētu dot vislielāko ieguldījumu 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā. 
Norādījumos būtu jāietver indikatīvās 
trajektorijas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai šajās nozarēs Savienības 
līmenī. Tas šīm nozarēm nodrošinātu 
noteiktību, lai tās varētu veikt atbilstīgus 
pasākumus un plānot nepieciešamās 
investīcijas, tādējādi palīdzot šīm nozarēm 
turpināt pārkārtošanos. Vienlaikus tas 
kalpotu arī kā mehānisms nozaru iesaistei 
centienos ieviest klimatneitrālus 
risinājumus.

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

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ekonomikas nozarēm paredzētie 
norādījumi būtu jāizstrādā, izmantojot 
institucionalizētu dialogu un informācijas 
apmaiņu starp politikas veidotājiem un 
galvenajām ieinteresētajām personām, 
piemēram, uzņēmumu pārstāvjiem, 
arodbiedrībām, pilsonisko sabiedrību, un 
cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Apstiprinātajās trajektorijās būtu 
jāietver vajadzība tās kāpināt laika gaitā; 
tomēr pārskatīšanā būtu jāparedz elastība 
ārkārtas apstākļu gadījumā, jo īpaši krīzes 
situācijās. Ekonomikas nozarēm, jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), ir vajadzīga noteiktība un 
paredzamība, uz kā balstīt savus lēmumus 
un investīcijas; tāpēc trajektoriju 
pārskatīšanai nevajadzētu mazināt zaļās 
pārkārtošanās paredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tā kā Komisija ir apņēmusies 
ievērot labākas likumdošanas principus, 
būtu jātiecas nodrošināt Savienības tiesību 
aktu konsekvenci siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas aspektā. Sistēmai, 
ar kuru vērtē progresu klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanā un to, cik saskanīgi ir šā 
mērķa sasniegšanai domātie pasākumi, 
būtu jābalstās uz Regulā (ES) 2018/1999 
noteikto pārvaldības satvaru un jābūt 
saskanīgai ar to. Konkrētāk, sistēma, kas 
paredz, ka regulāri jāsniedz ziņojumi un ka 
Komisijai uz šo ziņojumu pamata ir 
jāsagatavo novērtējumi un attiecīgi 
jārīkojas, būtu jāsalāgo ar Regulas (ES) 
2018/1999 prasībām, lai dalībvalstis 
sniegtu informāciju un ziņojumus. Tāpēc 
Regula (ES) 2018/1999 būtu jāgroza, lai 
attiecīgajos noteikumos iekļautu 

(22) Tā kā Komisija ir apņēmusies 
ievērot labākas likumdošanas principus, 
būtu jātiecas nodrošināt Savienības tiesību 
aktu konsekvenci siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas aspektā. Sistēmai, 
ar kuru vērtē progresu klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanā un to, cik saskanīgi ir šā 
mērķa sasniegšanai domātie pasākumi, 
būtu jābalstās uz Regulā (ES) 2018/1999 
noteikto pārvaldības satvaru un jābūt 
saskanīgai ar to. Konkrētāk, sistēma, kas 
paredz, ka regulāri jāsniedz ziņojumi un ka 
Komisijai uz šo ziņojumu pamata ir 
jāsagatavo novērtējumi un attiecīgi 
jārīkojas, būtu jāsalāgo ar Regulas (ES) 
2018/1999 prasībām, lai dalībvalstis 
sniegtu informāciju un ziņojumus. Tāpēc 
Regula (ES) 2018/1999 būtu jāgroza, lai 
attiecīgajos noteikumos iekļautu 
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klimatneitralitātes mērķi. klimatneitralitātes mērķi un mehānismu 
visu galveno ekonomikas nozaru iesaistei 
virzībā uz šo mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 18

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 
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,

(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 
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,

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

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 
pakāpeniski samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un kāpināt to piesaisti 
dabiskos vai citos piesaistītājos.
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Or. en

Grozījums Nr. 20

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 
Savienības mērogā panāk līdzsvaru starp 
paziņotajām Savienības tiesību aktos 
reglamentētajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem, kas nozīmē, 
ka līdz minētajam termiņam neto emisijas 
samazina līdz nullei saskaņā ar 
Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumiem un Parīzes nolīguma 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

The greenhouse gas inventory reports sent annually by Member States  to the Climate 
Convention (UNFCCC) contain REPORTED values of emissions and removals.  Climate 
neutrality, therefore, is based on the principle of what the atmosphere "sees" (contrary to 
"accounted" emissions and removals which measure progress towards a specific political 
target). For this reason it is important to emphasize that this type of emission data (reported) 
should be used in the legislation regarding the objective of climate neutrality. Reported 
emission and removals are also used in submitted Long Term Strategies by Member States 
and in the Commission's "Clean Planet for all" communication. Therefore this wording is 
important for clarity reasons.

Grozījums Nr. 21

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 

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

klimatneitralitātes mērķi, vienlaikus 
nodrošinot taisnīgumu un solidaritāti, kā 
arī ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās izejas 
pozīcijas, spējas un centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

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. Līdz 2020. gada decembrim, 
pamatojoties uz rūpīgu ietekmes 
novērtējumu, kurā ņemta vērā 
ekonomiskā situācija pēc Covid-19 un 
īpaša uzmanība pievērsta nozaru spējām 
samazināt un piesaistīt emisijas, 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. Ja Komisija 
uzskata, ka šo mērķrādītāju nepieciešams 
mainīt, tā, pamatojoties uz iepriekšēju 
vienošanos ar Eiropadomi, attiecīgi 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

A longer timeframe for the Commission's impact assessment is required as important 
information is currently missing, in particular the NECP of some Member States, as well as 
an in-depth analysis of the economic consequences of the Covid-19 pandemic. Moreover, the 
Regulation must not prejudge the outcome of the assessment nor of the potential increase of 
the emission reductions targets. So far all energy and climate targets were agreed at the 
European Council level, in line with its role to set the EU's strategic priorities. Any 
amendment to climate targets is therefore subject to a prior agreement by the European 
Council.
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Grozījums Nr. 23

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 decembrim 
Komisija novērtē, vai būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu izpildīt 2. panta 3. 
punktā minēto pārskatīto mērķrādītāju 
2030. gadam un sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
apdomā, vai veikt nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem, tostarp 
pieņemt tiesību aktu priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2020. gada decembrim 
Komisija sagatavo plānu, kurā sīki 
izklāstīti Savienības līmenī veicamie 
pasākumi, lai mobilizētu atbilstīgus 
resursus, kas ļautu veikt nepieciešamās 
investīcijas nolūkā panākt, ka Savienības 
ekonomika kļūst klimatneitrāla.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka virzībā uz klimatneitralitāti ekonomikas nozares dažādās dalībvalstīs atrodas 
atšķirīgās izejas pozīcijās, ES finansējuma un atbalsta mehānismiem jābūt samērīgiem ar 
pārkārtošanās radīto sociālo un ekonomisko slogu.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots
Klimatneitralitātes sasniegšanas 

trajektorija
1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.
2. Trajektorijas sākumpunkts ir 2. 
panta 3. punktā minētais Savienības 
klimata mērķrādītājs 2030. gadam.
3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ņem vērā šādus 
aspektus:
(a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;
(b) Savienības ekonomikas 
konkurētspēja;
(c) labākās pieejamās tehnoloģijas;
(d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;
(e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;
(f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti un progresu laika gaitā;
(g) investīciju vajadzības un izdevības;
(h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga;
(i) starptautiskās norises un centieni, 
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ko īsteno, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
ilgtermiņa mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;
(j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Norādījumi par sektoru trajektorijām 

klimatneitralitātes sasniegšanai
1. Līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] Komisija izstrādā 
norādījumus par Savienības līmeņa 
indikatīvajām trajektorijām dažādām 
ekonomikas nozarēm, lai atbalstītu šo 
nozaru centienus sasniegt 
klimatneitralitātes mērķi vēlākais līdz 
2050. gadam, kā noteikts 2. panta 1. 
punktā.
2. Panta 1. punktā minētie 
norādījumi attiecas uz emisiju 
samazinājumiem un kāpinātiem 
piesaistījumiem šādās nozarēs:
(a) elektroapgāde;
(b) rūpniecība;
(c) transports;
(d) siltumapgāde un aukstumapgāde;
(e) ēkas;
(f) lauksaimniecība;
(g) atkritumu un zemes izmantošana, 
zemes izmantošanas maiņa un 
mežsaimniecība (ZIZIMM);
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(h) jebkura cita nozare, kas ir 
nozīmīga, lai palīdzētu sasniegt 2. panta 1. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi.
3. Trajektoriju sākumpunkts ir ... 
[seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā].
4. Panta 1. punktā minētajos 
norādījumos Komisija ņem vērā šādus 
aspektus:
(a) sociālekonomiskās pēdas 
nospiedums;
(b) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;
(c) nozares konkurētspēja globālajā 
ekonomikā;
(d) Savienības ekonomikas 
konkurētspēja;
(e) labākā pieejamā tehnoloģija;
(f) iesaistīto tehnoloģiju 
ekspluatācijas pārtraukšanas un 
pārstrādes izmaksas, kā arī to ietekme uz 
vidi un bioloģisko daudzveidību, tostarp 
izejvielu ieguves ietekme; 
(g) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;
(h) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;
(i) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti laika gaitā;
(j) investīciju vajadzības un iespējas, 
kā arī energoefektivitāte un investēšanas 
centieni saistībā ar dekarbonizācijas 
procesiem dažādās nozarēs;
(k) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga;
(l) starptautiskās norises un centieni, 
ko īsteno trešās valstis, lai sasniegtu 
Parīzes nolīguma ilgtermiņa mērķus un 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
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pārmaiņām virsmērķi;
(m) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi.
5. Komisija norādījumus pārskata, ja 
tā konstatē, ka būtiski mainījies kāds no 4. 
punktā minētajiem aspektiem.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai visas galvenās ekonomikas nozares piedalītos klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanā. Visām ETS aptvertām un ETS neaptvertām nozarēm būtu vienlīdz jācenšas un 
jāiesaistās procesos, kuru mērķis ir ieviest klimatneitralitātes risinājumus.

Grozījums Nr. 27

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

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) visu dalībvalstu kopējais progress 
virzībā uz 2. panta 1. punktā nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) regulas 3.a panta 1. punktā minēto 
sektoru trajektoriju sasniegšanā panāktais 
progress;

Or. en
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Grozījums Nr. 29

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 
ir ar 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) cik relevantas ir 3.a panta 1. 
punktā minētās sektoru trajektorijas 
attiecībā uz nozaru spēju virzīties uz 
neitralitātes mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 31

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 

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 
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4. pantā minētās pielāgošanās realizēšanu 
nav pietiekams, tā vienlaikus ar 3. panta 
1. punktā minēto trajektorijas 
pārskatīšanu veic nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem.

4. pantā minētās pielāgošanās realizēšanu 
nav pietiekams, tā veic nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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 
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.

4. Komisija visus iecerētos pasākumus 
vai likumdošanas priekšlikumus vēl pirms 
to pieņemšanas novērtē, ņemot vērā 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, 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. 33

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 

(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;
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trajektorija;

Or. en

Pamatojums

Klimatneitralitātes mērķi var sasniegt tikai tad, ja emisiju samazinājumus vai piesaistījumus 
veic arī ar enerģētiku nesaistītās nozarēs, tostarp ZIZIMM. NEKP galvenokārt satur ar 
enerģētiku saistītu informāciju, un tāpēc ar tiem nepietiek, lai varētu novērtēt progresu.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) cik saskanīgi nozaru veiktie 
pasākumi ir ar 3.a. panta 1. punktā 
minētajām sektoru trajektorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 35

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) relevantie nacionālie pasākumi, ar 
ko nodrošināt progresu attiecībā uz 
pielāgošanos, kas minēta 4. pantā.

Or. en

Pamatojums

Par nacionālo pasākumu piemērotības novērtēšanu atbildīgas ir dalībvalstis, pamatojoties uz 
attiecīgo valstu apstākļiem.
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Grozījums Nr. 36

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 
kopīgo progresu, kas novērtēts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, konstatē, ka dalībvalsts 
pasākumi nav saskanīgi ar 2. panta 
1. punktā minēto mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai nodrošinātu progresu 
attiecībā uz pielāgošanos, kas minēta 
4. punktā, tā var izdot šai dalībvalstij 
adresētus ieteikumus. Komisija šādus 
ieteikumus publisko.

Or. en

Pamatojums

Par nacionālo pasākumu piemērotības novērtēšanu atbildīgas ir dalībvalstis, pamatojoties uz 
attiecīgo valstu apstākļiem.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Eiropas Vides aģentūras (EVA) 
ziņojumi;

(b) Eiropas Vides aģentūras (EVA) un 
attiecīgo UNFCCC struktūru ziņojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 38

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 

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

lielāko emisiju radītāju rezultātiem, kā arī 
klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes 
izraisītiem zaudējumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) jebkāda papildu informācija par 
vidiski ilgtspējīgām Savienības un 
dalībvalstu investīcijām, tostarp par 
investīcijām atbilstīgi Regulai (ES) 
2020/... [Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tāds vispārīgs formulējums kā “jebkāda papildu informācija” mazina juridisko noteiktību 
starp dalībvalstīm, jo pastāv risks, ka tās tiks novērtētas, pamatojoties uz ļoti atšķirīgiem 
dokumentiem, kuriem ir ļoti atšķirīga izcelsme un ticamība. Novērtējuma saikne ar 
Taksonomijas regulu novestu pie atsevišķu tādu tehnoloģiju izslēgšanas, kuras ir būtiskas 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā un atbilst IPCC un IEA ziņojumiem.

Grozījums Nr. 40

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 



PA\1205005LV.docx 29/31 PE652.274v01-00

LV

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.

Or. en

Pamatojums

Galveno ekonomikas nozaru trajektorijas būtu jānosaka norādījumu veidā. 
Klimatneitralitātes mērķrādītāju 2050. gadam nosakot tiesību aktos, šis mērķrādītājs jau ir 
padarīts saistošs un ir nodrošināta ES ekonomikas ilgtermiņa virzība. Ja papildus šim 
mērķrādītājam trajektorijas nosaka ar deleģētu aktu, tas vienīgi rada regulējuma neskaidrību.
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Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) regulas 3. panta 2. punktā pievieno 
šādu da) apakšpunktu:
“da) apraksts, kādā mērā tiek plānots 
izmantot Regulas .../... [Klimata akts] 3.a 
panta 1. punktā minētās trajektorijas 
saistībā ar klimatneitralitātes 
mērķrādītāja sasniegšanu dažādās 
nozarēs”;

Or. en

Pamatojums

Integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem tiek pievienota vēl viena iedaļa, 
lai uzraudzītu, kā nozares savās dekarbonizācijas stratēģijās plāno ņemt vērā nospraustās 
trajektorijas.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regulas 11. pantu aizstāj ar šādu: (5) Regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

“11. pants
Klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 

dialogs

“11. pants
Klimata un enerģētikas daudzlīmeņu 

dialogs

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, uzņēmēju aprindas, 
investori, citas attiecīgās ieinteresētās 
puses un plaša sabiedrība var aktīvi 

Katra dalībvalsts saskaņā ar valsts 
noteikumiem izveido klimata un 
enerģētikas daudzlīmeņu dialogu, kurā 
vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, uzņēmēju aprindas, 
investori, citas attiecīgās ieinteresētās 
puses, tostarp Regulas .../... [Klimata akts] 
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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.;

3.a panta 2. punktā minēto nozaru 
pārstāvji, 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.;

Or. en

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) regulas 29. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
1. Līdz 2021. gada 31. oktobrim un 
pēc tam ik pēc diviem gadiem Komisija, jo 
īpaši balstoties uz integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
progresa ziņojumiem, Regulas .../... 
[Klimata akts] 3.a panta 1. punktā 
minētajām sektoru trajektorijām, citu 
saskaņā ar šo regulu ziņoto informāciju, 
indikatoriem, Eiropas statistiku un 
datiem, ja pieejams, novērtē:

Or. en


