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Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana: ES 
valstu mērķi līdz 2030. gadam

Kopīgo centienu sadales regula nosaka ES valstu mērķus, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un palīdzētu ES līdz 2050. gadam sasniegt nulles 
neto CO2  emisiju līmeni.

Lai novērstu bīstamās klimata pārmaiņas, ES ir izvirzījusi vērienīgus mērķus siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai. ES vēlas līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti, un šis 
mērķis, kā arī starpposma mērķis līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas par 55 %, ir 
noteikti Eiropas Klimata likumā. Lai sasniegtu šos mērķus, ES ir uzsākusi dažādas iniciatīvas 
. Viena no tām ir Kopīgo centienu sadales regula, kas tiek atjaunināta kā daļa no tiesību aktu 
paketes "Fit for 55".
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200618STO81513/zalais-kurss-es-atslega-virziba-uz-klimatneitralitati-un-ilgtspeju
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180305STO99003/oglekla-emisijas-samazinasana-es-merki-un-veiktie-pasakumi


Kas ir Kopīgo centienu sadale?
Kopīgo centienu sadales regula nosaka saistošus mērķus siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai katrai ES valstij nozarēs, uz kurām neattiecas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, piemēram, transporta, lauksaimniecības, ēku un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs. 
Šīs nozares rada lielāko daļu ES siltumnīcefekta gāzu (aptuveni 60 % no ES kopējām 
emisijām).

Lai nodrošinātu, ka visas valstis piedalās ES centienos samazināt emisijas, kas rodas no 
iepriekš minētajām nozarēm, ir noteikti ikgadējie siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķi katrai ES 
dalībvalstij laika posmā no 2021. līdz 2030. gadam, kā arī paredzēti noteikumi ikgadējo emisiju 
sadalījuma noteikšanai un progresa novērtēšanai.

Parlaments 2023. gada 14. martā pieņēma lēmumu noteikt stingrākus emisiju mazināšanas 
mērķus 2030. gadam - līdzšinējā 30% vietā tagad emisijas būs jāmazina par 40 %, salīdzinot ar 
2005. gada līmeni.

Kādi ir ierosinātie valsts mērķi?
Pirmo reizi katrai ES dalībvalstij ir noteikti SEG samazinājuma mērķi, kas dalībvalstu vidū 
atšķiras no 10 % līdz 50 %. Katrai dalībvalstij noteiktā mērķa pamatā ir iekšzemes kopprodukts 
uz vienu iedzīvotāju un izmaksu lietderības rādītājs. Dalībvalstīm būs arī jānodrošina, ka tās 
nepārsniedz tām piešķirto SEG emisijas gada kvotu.

ES 
dalībvalsts

Iepriekšējais 2030. gada 
mērķis, salīdzinot ar 2005. 
gadu

Jaunais 2030. gada mērķis salīdzinājumā 
ar 2005. gadu (Eiropas Komisijas 
priekšlikums)

Luksemburga -40% -50%
Zviedrija -40% -50%
Dānija -39% -50%
Somija -39% -50%
Vācija -38% -50%
Francija -37% -47,5%

Nīderlande -36% -48%
Austrija -36% -48%
Beļģija -35% -47%
Itālija -33% -43,7%
Īrija -30% -42%
Spānija -26% -37,7%
Kipra -24% -32%
Malta -19% -19%
Portugāle -17% -28,7%
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20170213STO62208/isuma-par-es-emisijas-kvotu-tirdzniecibas-sistemu-ets-un-tas-reformu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20170213STO62208/isuma-par-es-emisijas-kvotu-tirdzniecibas-sistemu-ets-un-tas-reformu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20230310IPR77227/klimata-parmainas-dalibvalstim-emisijas-lidz-2030-gadam-bus-jamazina-par-40
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


Grieķija -16% -22,7%
Slovēnija -15% -27%
Čehija -14% -26%
Igaunija -13% -24%
Slovākija -12% -22,7%
Lietuva -9% -21%
Polija -7% -17,7%
Horvātija -7% -16,7%
Ungārija -7% -18,7%
Latvija -6% -17%
Rumānija -2% -12,7%
Bulgārija 0% -10%

 
Avots: Eiropas Komisijas priekšlikums atjaunināt Regulu (ES) 2018/842
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Dalībvalstīm būs ierobežojumi attiecībā uz to, cik lielu emisiju apjomu tās drīkstēs pārnest no 
iepriekšējā gada vai aizņemties no nākamā gada. Tiek ierobežota arī kvotu tirdzniecība ar 
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citām dalībvalstīm.

Lai veicinātu dalībvalstu atbildības uzņemšanos, Eiropas Komisija informāciju par valstu 
darbībām darīs publiski viegli pieejamu, kā to lūdzis Parlaments.

Pirms noteikumu stāšanās spēkā tie vēl ir oficiāli jāapstiprina ES Padomē.

Citas iniciatīvas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai
Pastāv arī citi pasākumi, lai palīdzētu ES izpildīt savas saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu 
par klimata pārmaiņām:

Automašīnu radīto emisiju samazināšana: jaunie CO2 mērķi autotransportam• 
Oglekļa emisiju pārvirze: apturēt uzņēmumu izvairīšanos no emisiju noteikumiem• 
Lidmašīnu un kuģu radītās emisijas: fakti un skaitļi (infografika)• 

Iepazīsties ar mūsu infografiku par ES paveikto virzībā uz 2020. gada mērķiem klimata 
pārmaiņu jomā

Uzzini vairāk
Likumdošanas gaita
Informatīvais ziņojums: Kopīgo centienu regulas pārskatīšana 2021.-2030. gadam
Eiropas Komisija: ES Kopīgo centienu regulas vērienīguma palielināšana
Jautājumi un atbildes – Kopīgo centienu regula
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180706STO07407/es-paveiktais-virziba-uz-2020-gada-merkiem-klimata-parmainu-joma-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180706STO07407/es-paveiktais-virziba-uz-2020-gada-merkiem-klimata-parmainu-joma-infografika
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-fit-for-55/file-review-of-the-effort-sharing-regulation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document/EPRS_BRI(2021)698812
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eus-effort-sharing-regulation_lv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/qanda_21_3543
mailto:webmaster@europarl.eu

