
Latvijas klimata politika 2030. gada un 
2050. gada ES un globālo mērķu 

kontekstā

2019. gada 9. janvāris, 
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde



• Klimata pārmaiņas pasaulē un 
Latvijā

• Parīzes nolīgums un atbalsts tā 
ieviešanai

• Eiropas Savienības klimata 
pārmaiņu politika, t.sk.:

- Politikas ietvars līdz 2030.gadam

- Ilgtermiņa skatījums līdz 
2050.gadam

• Latvijas situācija un klimata 
pārmaiņu politika

Saturs



Klimata pārmaiņas ir īstas un 
pieņemas spēkā!



Klimata pārmaiņas ir 
nozīmīgākais globālais risks!

Avots: http://reports.weforum.org/global-risks-2018/

Pasaules Ekonomikas Forums kopš 2007. gada globāli 

izvērtē 50 būtiskākos riskus. Starp dominējošiem 5 

riskiem kopš 2011.gada ierindotas klimata 

pārmaiņas un ar tām saistītās problēmas! 
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TOP5 pēc varbūtības TOP5 pēc ietekmes

1. Ekstrēmi laikapstākļi
1. Masu iznīcināšanas
ieroči

2. Dabas katastrofas 2. Ekstrēmi laikapstākļi

3. Kiberuzbrukumi 3. Dabas katastrofas

4. Datu viltošana un 
zagšana

4. Nespēja samazināt 
klimata pārmaiņas un 
pielāgoties klimata 
pārmaiņām

5. Nespēja samazināt 
klimata pārmaiņas un 
pielāgoties klimata 
pārmaiņām

5. Ūdens krīzes

http://reports.weforum.org/global-risks-2017/


CO2 koncentrācija atmosfērā 
sasniegusi pēdējo 800 000 gadu 
laikā nebijušus apmērus

Klimata pārmaiņas ir meteoroloģisko parametru vidējo vērtību ilglaicīgas izmaiņas atmosfērā 
dabisku faktoru un/vai cilvēku saimnieciskās darbības ietekmes rezultātā. 

Pēdējos gados novērotās cilvēku darbības rezultātā radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG), 
sevišķi CO2, emisijas ir augstākās novērojumu vēsturē un ir pierādīts, ka tieši tas ir tagadējo 
klimata pārmaiņu iemesls. 

Sīkāka informācija: IPCC (http://www.ipcc.ch/)

http://www.ipcc.ch/


• Latvijā 1960-2010.gadā vidējā gaisa temperatūra vidēji 
paaugstinājusies par 0,7oC (visvairāk ziemā). Līdz 2100. gadam 
vidējā gaisa temperatūra varētu paaugstināsies par 3,4 oC līdz 5,4oC.

• Līdz gadsimta beigām sala dienu skaits samazināsies par 50-80 
dienām un dienu skaits bez atkušņiem samazināsies līdz tikai 40-50 
dienām 2011.-2040.gadā un aptuveni 30 vai pat mazāk nekā 20 
dienām 2100.gadā. 

• Kopš 1961.gada Latvijā nokrišņu daudzums ir palielinājies par 
vidēji 39 mm. Līdz gadsimta beigām tas palielināsies par aptuveni 80-
100 mm (10-15%). Vislielākais pieaugums gaidāms ziemā– nozīmīgu 
klimata pārmaiņu scenārijā pat par 35-51%, savukārt vasarā dažviet 
novērojama nokrišņu daudzuma samazināšanās. 

• Līdzšinējais augšanas sezonas ilgums Latvijā ir bijis 170-240 dienas. 
Vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās ietekmē līdz 2100.gadam 
tas pagarināsies vidēji par 1 līdz 2 mēnešiem. 

Klimata pārmaiņas vērojamas 
arī Latvijā!

Avots: LVĢMC (http://www2.meteo.lv/klimatariks/)

http://www2.meteo.lv/klimatariks/


Klimata pārmaiņu scenāriji 
Latvijai

Analizētie meteoroloģiskie parametri: 

- Gaisa temperatūra un 20 gaisa 
temperatūras vidējās un ekstremālās 
vērtības raksturojoši klimata indeksi; 

- Nokrišņu daudzums un 10 ekstremālus 
atmosfēras nokrišņus raksturojoši klimata 
indeksi; 

- Vēja ātrums un 12 vēja ātrumu un 
virzienu raksturojoši klimata indeksi.

Analizētais pagātnes periods: 1961. -
2010. gads (vēja raksturlielumiem no 
1966. gada); dati no 23 novērojumu 
stacijām.

Analizētie nākotnes periodi: 2011-
2040.g.; 2041-2070.g.; 2071-2100.g.

Nākotnes scenāriju pamats: IPCC AR5
http://www2.meteo.lv/klimatariks/

http://www2.meteo.lv/klimatariks/


Avots: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_klimata_parmainu_joma/?doc=23668

Galvenie klimata pārmaiņu 
riski un iespējas Latvijā



Pasaules valstis, t.sk. Eiropas 
Savienība, ir apņēmušās ierobežot 
klimata pārmaiņas!



Parīzes nolīguma mērķi:

• Noturēt pasaules vidējās temperatūras pieaugumu 
būtiski zem 20C robežas (un censties to ierobežot 1.50C
robežās);

• Uzlabot pielāgošanos klimata pārmaiņu negatīvajām 
ietekmēm un sekmēt noturīgumu pret klimata pārmaiņām;

• Sekmēt investīciju novirzi saskaņā ar oglekļa 
mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību.

Parīzes nolīguma būtiskākie nosacījumi:

• Lai sasniegtu PN mērķus, tā Pušu mērķis ir pēc iespējas ātrāk panākt 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju nepaaugstināšanos un 21.gs. II pusē 
sasniegt līdzsvaru starp antropogēnajām SEG emisijām un SEG emisiju 
uztveršanu;

• Katra PN Puse iesniedz secīgus nacionāli noteiktus ieguldījumus (NDC). 
Katrs nākamais NDC ir ar progresiju kopš esošā NDC un atspoguļo augstākās 
iespējamās ambīcijas, ņemot vērā atbildību, iespējas un nacionālo situāciju. 

• Sākot ar 2023.gadu Pušu sanāksme ik pa 5 gadiem izvērtē kopējo 
progresu visu PN mērķu sasniegšanā (globālais izsvēršanas process, GST).

• GST rezultāti sniedz informāciju Pusēm to NDC aktualizēšanai un 
pastiprināšanai. Katra Puse NDC iesniedz ik 5 gadus.

Klimata pārmaiņu 
politikas pamats –
Parīzes nolīgums

Parīzes 
nolīgums no 
2021.gada 

aizstās Kioto 
protokolu.

Parīzes 
nolīgumu 

apstiprināja
2015.gada 

12.decembrī.

Parīzes nolīgums pieejams: 
http://unfccc.int/documenta
tion/documents/advanced_s
earch/items/6911.php?priref

=600008831

Parīzes 
nolīgums 

stājās spēkā 
2016.gada 

4.novembrī.

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831


1,5oC scenārija 
sasniegšana ir sarežģīta, 
bet iespējama

Visu pasaules valstu uzdevumā UNFCCC ietvaros 
Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) 
sagatavoja un 2018. gada 8. oktobrī publicēja 
ziņojumu par situāciju pasaulē saistībā ar virzību 
uz pasaules vidējās temperatūras ierobežošanu 
1,5°C robežās. Galvenie vēstījumi:

 Cilvēka rīcība ir izraisījusi sasilšanu par 1°C salīdzinot ar 
pirmsindustriālo laiku.

 Noturēt sasilšanu 1,5°C robežās ģeofiziski joprojām ir 
iespējams, taču ir nepieciešama tūlītēja un vispusīga bezprecedenta 
rīcība visos sektoros. 

 Valstu esošās apņemšanās virza globālo sasilšanu uz 3°C 
līmeņa sasniegšanu.

 Riski, kas iepriekš prognozēti saistībā ar globālās temperatūras 
pieaugumu 1,5°C un 2°C robežās, ir daudz augstāki nekā līdz šim 
domāts. Neatgriezenisku klimata pārmaiņu spirāle varētu 
iestāties tieši starp 1,5 °C un 2 °C robežām.

Pieejams: http://www.ipcc.ch/report/sr15/ 



Kas ir oglekļa 
mazietilpīga 
attīstība?

Oglekļa mazietilpīga 

attīstība (low carbon

development) jeb OMA ir tāda 

attīstība, kas rada minimālas 

SEG emisijas, sevišķi oglekļa 

dioksīda (CO2), kā arī saglabā 

un vairo CO2 piesaisti. 

Pārdomāti īstenotai OMA ir ne 

vien pozitīva ietekme uz 

klimatu un vidi, bet arī uz 

ekonomiku un sociālo sfēru. 



Kas ir klimatnoturīga
attīstība?

Klimatnoturīga
attīstība ir tāda 
attīstība, kas ar 
pielāgošanās klimata 
pārmaiņām 
(adaptation) palīdzību 
samazina klimata 
pārmaiņu negatīvās 
ietekmes/ riskus un 
izmanto klimata 
pārmaiņu radītās 
iespējas. 

Cilvēks

Tautsaimniecība

Infrastruktūra

Daba



Būtiskākie Katovicē, Polijā (02.12 – 14.12.2018.) apstiprinātie noteikumi:

• Vadlīnijas par informāciju, kas iekļaujama valstu nacionāli noteiktajos devumos 
(NDC) un kā tie sagatavojami (piemēram, valstīm būs obligāti jāizmanto IPCC aktuālākās 
SEG emisiju aprēķināšanas vadlīnijas).

• Ziņošanas pienākumi par piešķirto klimata finansējumu un, cik iespējams, arī par 
plānoto nākotnē piešķiramo klimata finansējumu (obligāta prasība attīstītajām valstīm) 

• Vienotas ziņošanas prasības no 2024. gada visām valstīm par klimata pārmaiņu 
ierobežošanu un progresu NDC ieviešanā (katrus divus gadus jāiesniedz ziņojumi atbilstoši 
vienotām vadlīnijām), elastība piemērojama tikai valstīm ar vismazākajām kapacitātēm 
(piezīme: iepriekš šāda prasība bija tikai pavisam nedaudzām valstīm!)

• Ziņošanas prasības par centieniem pielāgoties klimata pārmaiņām.

• Kārtība, kādā notiks globālās izsvēršanas process (GST), lai novērtētu progresu Parīzes 
nolīguma mērķu sasniegšanā un veicinātu to sasniegšanu (plānota noteiktas informācijas 
apkopošana, tās tehnisks izvērtējums un iznākuma apspriešana).

• Nosacījumi atbilstības komitejas izveidošanai, kas novērtēs valstu atbilstību Parīzes 
nolīguma nosacījumiem, un darbībai. Komiteja varēs, piemēram, 
analizēt situācijas, kurās valsts nav iesniegusi NDC.

2018.gadā Katovicē apstiprināja 
Parīzes nolīguma īstenošanas 
noteikumus

Piezīme: Lēmumi par tirgus mehānisma darbību Parīzes nolīguma 
ietvaros tiks pieņemti 2019. gada nogalē (COP25 ietvaros).



Parīzes nolīgumu ratificējušas 
gandrīz visas pasaules valstis

• Līdz 2019. gada 7. janvārim Parīzes nolīgumu bija
parakstījušas 194 un ratificējušas 183 valstis (t.sk. 
Latvija) un Eiropas Savienība.

• ASV ir paziņojusi par nodomu izstāties, bet šobrīd ASV 
joprojām ir Parīzes nolīguma Puse. ASV izstāšanās 
juridiski var notikt, ātrākais, 2020.gada 4.novembrī. 

Avots: Climate Watch Portal, WRI/NDC Partnership



Eiropas Savienības ceļakarte virzībai uz 
oglekļa mazietilpīgu attīstību (OMA)

- 21% ES 
ETS* un -10%        

ne–ES ETS 

līdz 2020

- 43% ES 
ETS un    

-30% ne-
ETS 

līdz 2030

…  

līdz 
2040

- 80% līdz 

-100%       
līdz 2050

• 2008.gadā apstiprināta Eiropas Klimata un enerģētikas 
pakotne 2020.gadam.

• 2011.gadā apstiprināts Ceļvedis virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā.

• 2014.gadā  apstiprināts Eiropas Klimata un 
enerģētikas politikas satvars 2030.gadam 
(KEPS2030).

• 2018.gada 28. novembrī Eiropas Komisija publicēja 
stratēģisku redzējumu «Tīru planētu visiem!» (t.s. ES 
OMA stratēģijas priekšlikums)

-20% vismaz -40%

ES kopš 2013. gada 
ievieš visaptverošu 
klimata politiku, kas 
virzīta uz >80% SEG 

emisiju samazināšanu līdz 
2050.g. salīdzinājumā ar 

1990.g. ES galvenais 
klimata politikas 
instruments – ES 
Emisijas kvotu 
tirdzniecības 

sistēma (ETS).

ES pirmais 
ieguldījums 
(NDC) Parīzes 
nolīgumā
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ES klimata un enerģētikas 
politikas satvars 2030.gadam
(KEPS2030)

Atjaunojamo 
energoresursu (AER) 
vismaz 32% īpatsvars 
kopējā enerģijas patēriņā

Energoefektivitātes 
(EE) ietaupījumi 
vismaz 32,5% 

apmērā

15% 
starpsavienojumu

mērķis, lai 
nodrošinātu pilnībā 

savienotu un 
funkcionējošu 
energotirgu

Vismaz 40% SEG samazinājums,     
t.sk. zemes izmantošanā un 
mežsaimniecībā (ZIZIMM)*

Vismaz 43% SEG 
samazinājums ES ETS**

Vismaz 30% SEG 
samazinājums ne-ETS**

* Salīdzinot ar 1990.gadu
** Salīdzinot ar 2005.gadu

1
7

+ Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Enerģētikas savienības 
pārvaldību nolūkā nodrošināt tās ietvaros dažādos līmeņos īstenotās politikas 
saskaņotību un efektivitāti (paredz nacionālo enerģētikas un klimata plānu 
izstrādi un ieviešanas monitoringu)



ES klimata politika plašākā 
kontekstā

Mobilitātes
pakotne

Aprites
ekonomikas 

pakotne

Kopējā 
lauksaimniecības

politika

«Tīra enerģija
visiem Eiropas 
iedzīvotājiem» 

pakotne

ES daudzgadu 
finanšu ietvars

Rīcības plāns 
ilgtspējīgam 

finansējumam 

KEPS2030



SEG samazināšanas 
ilgtermiņā izaicinājums

Avots: Tendences un prognozes 
Eiropā 2016 – Progress Eiropas 
klimata un enerģētikas mērķu 

sasniegšanā (Eiropas Vides 
Aģentūra)

Vēsturiskās SEG 
emisijas

Prognozes

← ar esošajiem pasākumiem
← ar papildus pasākumiem

Avots: 2011.gadā 
apstiprinātais ES Ceļvedis 
virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā

Katrā nākamajā 
desmitgadē 

nepieciešams 
aizvien 

straujāks SEG 
samazinājums



Eiropas Savienības OMA 
stratēģija 2050.gadam

• 2018. gada 28. novembrī Eiropas Komisija (EK) publicēja paziņojumu “Tīru 
planētu visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, 
modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” (t.s. ES OMA 
stratēģijas priekšlikums). 

• Tajā izklāstīts EK redzējums par klimatneitrālas Eiropas sasniegšanu 
līdz 2050. gadam.

• Stratēģijā paredzētie 8 scenāriji grupēti trīs kategorijās:
 80–85 % SEG emisijas samazinājums līdz 2050. gadam 

1.–5. scenārijs paredz SEG emisiju samazināšanu, palielinot 
energoefektivitāti un izmantojot dažādas inovatīvas tehnoloģijas. 

 90 % SEG emisijas samazinājums līdz 2050. gadam 
6. scenārijs ietvert iepriekšējos scenārijos paredzēto iespēju izmaksu ziņā 
efektīvāko kombināciju. 

 100 % SEG emisijas samazinājums (klimatneitralitāte) līdz 
2050. gadam 

7. un 8. scenārijs ietver 6.scenārijā paredzēto, kā arī paredz izmantot vairāk 
bioenerģijas un CO2 piesaistītājsistēmas (tādējādi palielinot oglekļa 
uztveršanu un uzglabāšanu), nodrošināt efektīvu aprites ekonomiku un 
uzvedības modeļu izmaiņas.

20

Paziņojums un tā pavadošie dokumenti pieejami: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en


ES OMA stratēģijas priekšlikumā izceltais 
vēlamais scenārijs (klimatneitralitātes
sasniegšana 2050.gadā)

Avots: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
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Citi, izņemot CO2

Lauksaimniecība, izņemot CO2

Mājokļi

Pakalpojumi

Transports

Rūpniecība

Enerģētika

CO2 piesaistes tehnoloģijas

Dabīgās piesaistītājsistēmas

Neto emisijas

Atkarībā no ceļa, kāds izvēlēts 
pārejai uz SEG neto emisiju 

nulles līmeni, mainās arī 
atlikušo un absorbēto SEG 

emisiju daudzums

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf


ES OMA stratēģijas priekšlikumā 
aprakstītais ceļš uz klimatneitralitāti
(7 galvenie principi)

1. Palielināt ieguvumus no energoefektivitātes, t.sk. nulles emisiju ēkas

2. Palielināt atjaunojamo energoresursu (AER) un elektrības 

izmantošanu, lai pilnībā dekarbonizētu Eiropas energopiegādes

3. Īstenot tīru, drošu un savienotu mobilitāti

4. Konkurētspējīga ES rūpniecība un aprites ekonomika kā galvenais

SEG emisiju samazināšanas veicinātājs

5. Attīstīt adekvātu viedā tīkla infrastruktūru un starpsavienojumus

6. Izmantot bioekonomikas potenciālu un ieguvumus un radīt būtiskas 

oglekļa piesaistes

7. Pārējās oglekļa dioksīda emisijas 

aptvert ar oglekļa uztveršanu 

un uzglabāšanu

22



Turpmāk sagaidāmais kontekstā ar 
ES OMA stratēģijas priekšlikumu

• 2019. gada pirmajā pusgadā notiks aktīvas diskusijas par Eiropas  
ekonomikas pārveidošanu, lai vienotos par galvenajiem šīs 
pārveidošanas principiem, tostarp, lai apspriestu ES ilgtermiņa 
ieguldījumu (NDC) Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā.

Diskusijas notiks ES vides padomes darba grupās (Latviju pārstāvēs VARAM), 
dažādās ES ministru padomēs, kā arī Eiropadomē. Paralēli notiks arī daudzas 
diskusijas citos formātos.

• Diskusiju rezultātā ES līdz 2020. gada sākumam jāpieņem ES OMA 
ilgtermiņa stratēģija, kas saskaņā ar Parīzes nolīguma nosacījumiem 
jāiesniedz ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Sekretariātā.

Latvijā:

• VARAM plāno Latvijā organizēt padziļinātākas diskusijas par ES OMA 
stratēģijas priekšlikumu un Latvijas iespējamo nostāju.

• VARAM uzsākusi darbu pie nacionālās pozīcijas izstrādes par ES OMA 
stratēģijas priekšlikumu. Ņemot vērā arī iepriekš minētās diskusiju 
rezultātus, pozīciju plānots pabeigt un apstiprināt 2019.gada I ceturksnī.

• ES OMA stratēģijas priekšlikums tiks ņemts vērā Latvijas OMA stratēģijas 
projekta pilnveidošanā (izsludināta VSS 2018.gadā).



Latvijas pienākumi klimata 
pārmaiņu ierobežošanai un 
līdzšinējais progress



Pielāgošanās
klimata 

pārmaiņām

Klimata  
pārmaiņu 

ierobežošana

Latvijā darāmais …

Oglekļa 
mazietilpīga un 

pret klimata 
pārmaiņām 

noturīga 
attīstība

1. Siltumnīcefekta 
gāzu (SEG) emisiju 
samazināšana un 
novēršana

2. CO2 piesaiste/ 
uztveršana 
(fotosintēzes process)

1. Cilvēku
2. Tautsaimniecības
3. Infrastruktūras
4. Dabas (?)



Latvijas mērķi SEG 
ierobežošanai

2013-2020 2021-2025 2026-2030

Ne-ETS emisijas
+17%

(sadalīts arī ikgadējos mērķos)

-6%
(tiks sadalīts arī ikgadējos mērķos)

ETS emisijas
-21%

(sadalīts ikgadējos mērķos 

konkrētām iekārtām)

-43%
(tiks sadalīts ikgadējos mērķos 

konkrētām iekārtām)

Z
I
Z

I
M

M
 u

z
s
k
a
it

e
s
 

k
a
te

g
o

r
ij

a
s

Apmežota zeme
Uzskaitāmās SEG 

emisijas nepārsniedz 

uzskaitāmo SEG 

piesaisti

Uzskaitāmās 

SEG emisijas 

nepārsniedz  

uzskaitāmo 

SEG piesaisti

Uzskaitāmās 

SEG emisijas 

nepārsniedz  

uzskaitāmo 

SEG piesaisti

Atmežota zeme

Apsaimniekota meža zeme

(meža references līmenis)*

Apsaimniekota aramzeme

Apsaimniekoti zālāji

Apsaimniekotas mitrzemes

SEG - siltumnīcefekta gāzes
ETS – ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
ZIZIMM – zemes izmantošana, zemes 

izmantošanas maiņa un 
mežsaimniecība 

* Meža references līmenis (MRL) 2013.-
2020.gadam ikgadēji noteikts -16 302 ktCO2 ekv
apmēŗā, taču tā gala vērtība pēc 2020. gada tiks 
pārrēķināta tehnisko korekciju ietvaros. 2021-
2030.gadam MRL aprēķinās līdz 2023. gada 30. jūnijam.



SEG ierobežošanas 
mērķu neizpildes 
kompensēšana

ZIZIMM sektorā – Latvijas valsts atbildība
• Periodā līdz 2020.gadam (prasības starptautiskajā ietvarā): jāiegādājas piesaistes vienības no 

Konvencijas Kioto protokola citas līgumslēdzējpuses

• Periodā no 2021.gada (prasības ES ietvarā):

1) Gada emisijas sadales vienību izmantošana, kas piešķirtas Latvijas ne-ETS saistību segšanai 
(NB! Samazinās Latvijas ne-ETS sektora mērķa izpildei pieejamo vienību daudzumu);

2) Piesaistes vienību iegāde no citām dalībvalstīm.

ETS sektorā – Latvijas ES ETS dalībnieku (uzņēmumu) atbildība

Ne-ETS sektorā – Latvijas valsts atbildība
• Periodā līdz 2020.gadam – gada emisijas sadales vienību iegāde no citām dalībvalstīm;

• Periodā no 2021.gada:

1) Iespēja perioda ietvaros izmantot īpaši Latvijai pieejamo elastību 1 698 061 tCO2 ekvivalenta apmērā.

2) Ja ZIZIMM sektorā Latvija pārpilda ne-emisiju noteikumu un rada papildus piesaisti – iespēja atbilstoši 
Latvijas papildus radītajam piesaistes apjomam perioda ietvaros izmantot līdz 3.1 milj. tCO2 ekvivalenta 
(NB! Ja netiek izpildīti nosacījumi kādā no ZIZIMM uzskaites kategorijām, šī elastība nav pieejama. Ja tiek 
izpildīti visi nosacījumi, bet ne-emisiju noteikuma pārpilde ir mazāka nekā 3.1 milj. tCO2 ekvivalenta –
pieejamais apjoms ir atbilstoši mazāks).

3) Gada emisijas sadales vienību iegāde no citām dalībvalstīm (tirdzniecībā pieejamie apjomi būs ierobežoti).

Īstermiņa risinājums: konkrētajā gadā aizņemties līdz 5% (attiecībā uz 2021. līdz 2025. gadu) vai līdz 10% 
(attiecībā uz 2026. – 2029. gadu) no nākamā gada vienību piešķīruma (taču nav iespējama aizņemšanās no 
nākamā saistību perioda).

NB! SEG ierobežošana ir 
ilgtermiņa politika! Katrs 

nākamais mērķis paredz aizvien 
lielāku SEG samazinājumu. 

Lēmumi par mērķu izpildi / 
nesasniegšanas 

kompensēšanu pieņemami 
ilgtermiņa perspektīvā!



SEG ierobežošanas 
mērķu neizpildes 
sekas

• Ikgadējo mērķu izpildes uzraudzību Eiropas Komisija (EK) veic katru gadu.

• Ja EK konstatē, ka dalībvalsts neizpilda konkrētā gada ne-ETS mērķi, šai dalībvalstij 3 
mēnešu laikā ir jāsagatavo un EK jāiesniedz korektīvo darbību rīcības plāns, tajā 
nosakot pasākumus, kas tiks veikti ne-ETS darbību SEG emisiju samazināšanas mērķa 
izpildei, kā arī šo pasākumu īstenošanas grafiks;

• Ja atbilstības pārbaudes laikā (2027.gadā pārbaudīs ikgadējo atbilstību 2021.-
2025.gadam noteiktajiem mērķiem un 2032.gadā pārbaudīs ikgadējo atbilstību 2026.-
2030.gadam noteiktajiem mērķiem) tiek konstatēts, ka dalībvalsts nav izpildījusi 
savu ikgadējo mērķi arī izmantojot visas piedāvātās mērķu neizpildes 
kompensēšanas iespējas (t.s. elastības):

1) dalībvalstij uz laiku aizliedz jebkādu daļu no sava ikgadējā emisiju sadales 
apjoma pārskaitīt citai dalībvalstij;

2) dalībvalsts nākamā gada SEG emisiju apjomam papildus pieskaita CO2 ekvivalenta 
tonnās izteiktu SEG emisiju daudzumu, kas pareizināts ar koeficientu 1,08 (t.i. ne-
ETS darbību SEG emisiju apjoms tiks palielināts par 8% no konkrētā gada 
SEG emisiju apjoma, tādējādi būtiski palielinot samazināmo SEG emisiju apjomu);

3) EK, pārkāpumu procedūras ietvaros saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 258.pantu var griezties Eiropas Savienības Tiesā. ES tiesa var pieņemt 
spriedumu, ar kuru uzliek Latvijai soda naudu vai kavējuma naudu. Tā kā 
kavējuma nauda var tikt piemērota vienlaicīgi ar soda naudu, tad, attiecīgi, 
maksimālā finansiālā sankcija varētu būt 31 326 euro/dienā jeb 11,43 milj. euro
gadā līdz pienākuma izpildīšanas brīdim.

NB! Soda sankcijas neatceļ 
pienākumu izpildīt mērķi, 
bet gan uzliek papildus 
slogu – turklāt ne vien 

papildus finansiālo slogu, 
bet arī papildus pienākumus 

SEG ierobežošanai!



Latvijā radīto SEG emisiju avotu 
struktūra (2016)

11 306 390 t CO2 ekv.*

Avots: 2018. gada SEG inventarizācija https://unfccc.int/documents/65702

* Neieskaitot SEG emisijas no starptautiskās aviācijas un starptautiskās kuģniecības 

36%

28%

6%

24%

6%

Enerģētika (neskaitot
transportu)

Transports

Rūpnieciskie produkti un
produktu izmantošana

Lauksaimniecība

Atkritumu

apsaimniekošana

https://unfccc.int/documents/65702


Latvijas ne-ETS SEG emisiju 
dinamika un mērķis 2030.gadam
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+5,9% 
salīdzinot ar 
2005.gadu



Zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības 
sektora SEG emisijas un CO2 piesaiste
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Klimata politikas pasākumu 
pamatietvars Latvijā 
iespējamais izskats

Šobrīd Turpmāk

Vides politikas 
pamatnostādnes 2014. –

2020. gadam

Oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģija 2050

Latvijas 
nacionālais 

enerģētikas un 
klimata plāns 
2021-2030
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Latvijas 
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enerģētikas un 
klimata plāns 
2041-2050
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Latvijas pielāgošanās 
klimata pārmaiņām 

plāns 2030

Vides politikas 
pamatnostādnes+



Vides politikas pamatnostādnēs 
2014-2020. gadam noteiktie 
galvenie rīcības virzieni

1. SEG samazināšana un CO2 piesaistes nodrošināšana

• ES ETS darbības nodrošināšana
• Biomasas ilgtspējīga izmantošana
• CO2 piesaistes nodrošināšana meža zemēs un oglekļa saistīšana koksnes produktos ar ilgu kalpošanas laiku
• Ēku energoefektivitātes uzlabošana
• Apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošana
• Videi draudzīgas transporta infrastruktūras attīstīšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana transportā
• Ilgtspējīgas saimniekošanas prakses ieviešana lauksaimniecībā
• Atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas ražošanā
• Zaļā publiskā iepirkuma veicināšana
• Oglekļa mazietilpīgu tehnoloģiju attīstīšana un ieviešana
• SEG samazināšanas un CO2 piesaistes jautājumu integrēšana dažādu nozaru politikās un pašvaldību darbībā, 

t.sk. reģionālu stratēģiju/ plānu izstrāde

2. Pielāgošanās klimata pārmaiņām

 Klimata pārmaiņu Latvijā modelēšana un integrētas datu sistēmas  izveide 
 Risku un jutīguma analizēšana un pasākumu identificēšana pielāgošanās klimata pārmaiņām 

nodrošināšanaiKlimata pārmaiņu monitoringa sistēmas attīstīšana 
 Nacionālās sistēmas pilnveidošana gatavībai un reaģēšanai uz klimata pārmaiņu radītajām sekām 
 Infrastruktūras nodrošināšana klimata pārmaiņu izraisīto plūdu risku novēršanai 
 Krasta erozijas riska mazināšanas pasākumu ieviešana sabiedriski nozīmīgu infrastruktūras  objektu 

aizsardzībai 
 Pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumu integrēšana dažādu nozaru politikās un pašvaldību 

darbībā, t.sk. reģionālu stratēģiju/ plānu izstrāde

3. SEG emisiju uzskaite un prognozēšana 

4.  Pētījumu īstenošana klimata pārmaiņu, klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
klimata pārmaiņām jomās

5. Sabiedrības informēšana un izglītošana
33



Latvijas nacionālā enerģētikas un 
klimata plāna 2021-2030.gadam 
(NEKP) izstrādes grafiks

• NEKP izstrādi kopumā koordinē Ekonomikas ministrija.

• VARAM koordinē NEKP izstrādi attiecībā uz SEG mērķu izpildes nodrošināšanu.

• NEKP izstrādā sadarbībā ar nozaru ministrijām (ĀM, ZM, FM, SM, LM, IZM) un 
PKC, kā arī konsultējoties ar sabiedrību.

• NEKP izstrādes aktuālā situācija un plānotais grafiks:

 Sākotnējais NEKP projekts 2018.gada nogalē tika iesniegts Eiropas Komisijā 
(tā analizēs un vērtēs NEKP saturu, sniegs rekomendācijas), taču tajā 
iekļautie pasākumi nav vispusīgi apspriesti un analizēti & turklāt nav 
pietiekami SEG mērķu izpildes nodrošināšanai.

 2019.gadā plānots:

• Izdiskutēt, papildināt un precizēt NEKP iekļauto pasākumu sarakstu 

• Panākt vienošanos par Latvijai noteikto SEG mērķu izpildes 
saistību pārdali starp nozaru ministrijām

• Izvērtēt un iekļaut Eiropas Komisijas rekomendācijas 

• Nodrošināt sabiedrisko apspriešanu un konsultācijas ar NVO, 
pašvaldībām u.c. 

 Galīgās redakcijas sagatavošana un iesniegšana Eiropas Komisijā jāveic 
līdz 2019.gada 31.decembrim

Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionalais_energetikas_un_klimata_plans/

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionalais_energetikas_un_klimata_plans/


Latvijas NEKP klimata 
dimensijas izstrādes progress

• 2017.gadā izstrādāts informatīvais ziņojums par potenciālo SEG emisiju samazināšanas 
mērķu izpildes nodrošināšanu (tobrīd mērķi vēl nebija apstiprināti), balstoties uz SEG 
prognozēm, kuru izstrādē izmantoti līdz 2017.g. pieejamie dati (t.i. faktiski – līdz 2015.g.).

• Lai nodrošinātu pasākumu plānošanu atbilstoši aktuālajai situācijai, 2018.gadā izstrādātas 
jaunas prognozes par SEG emisijām un CO2 piesaisti:

• 2018.gada maijā no EM saņemtas jaunas makroekonomiskās prognozes (būtiski 
atšķirīgas no iepriekš izmantotajām)

• Nozaru ministrijas (EM, SM, ZM) līdz 2018.gada novembrim ekspertiem iesniedza 
nozaru primāros datus, nozaru politiku un pasākumu uzskaitījumus.

• Ņemot vērā jaunās makroekonomiskās prognozes, eksperti līdz 2018.gada 
18.novembrim pabeidza modelēt atsevišķu sektoru nozaru politiku un 
pasākumu ietekmes un veica aprēķinu jutīguma analīzi.

• 2018.gada novembra beigās atbilstoši MK protokollēmuma uzdevumam VARAM 
nozaru ministrijām prezentēja politiku/ pasākumu pietiekamības novērtējumu 
Latvijas SEG mērķu izpildes nodrošināšanai. 

• Secinājumi – turpmākajos slaidos…

• Paralēli – diskusijas ar nozaru pārstāvjiem un sabiedrību.



NeETS emisiju indikatīvās 
prognozes 
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Kopējās ne-ETS emisijas 2030. 
gadā: 8158,78 kt CO2 ekv.



NeETS emisiju indikatīvo prognožu 
nenoteiktība, mērķu izpildes 
varbūtības diapazons
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Mērķa neizpilde: 219,56 līdz 
4549,14 kt CO2 ekv., 
(2017.g. prognozēs 9554,92 
ktCO2 ekv.)



Saistību izpildes indikatīvā 
prognoze ZIZIMM
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SEG avoti un 

darbības

References 

periods

Neto emisijas (kt CO2 ekv.) References 

līmenis

Noziņotās 

vienības
2021 2022 2023 2024 2025 Kopā

Apmežošana -376,44 -373,63 -370,41 -367,87 -347,60 -1835,96 -1835,96

Atmežošana 288,29 268,78 249,24 229,45 209,63 1245,38 1245,38

Meža 

apsaimniekošana

-1610,79 -1376,61 -1199,42 -1000,50 -844,65 -6031,97 -6204,56

Mežsaimniecības 

references līmenis

34,52

Mežsaimniecības 

references līmeņa 

tehniskā korekcija

0,00

Aramzemes 14352,32 2586,79 2586,08 2585,36 2584,65 2583,93 12926,81 -1425,51

Ilggadīgie zālāji 7548,15 864,18 900,83 937,49 974,40 1011,34 4688,23 -2859,91

Noziņotās vienības -11080,56

SEG avoti un 

darbības
References 

periods

Neto emisijas (kt CO2 ekv.) References 

līmenis

Noziņotās 

vienības2026 2027 2028 2029 2030 Kopā

Apmežošana -326,37 -303,77 -279,96 -254,92 -243,96 -1408,98 -1408,98

Atmežošana 189,80 190,83 191,40 191,95 192,51 956,49 956,49

Meža 

apsaimniekošana

-439,26 -232,49 2,10 34,25 1,07 -634,33 -806,93

Mežsaimniecības 

references līmenis

34,52

Mežsaimniecības 

references līmeņa 

tehniskā korekcija

0,00

Aramzemes 14352,32 2583,17 2617,22 2650,85 2684,04 2716,80 13252,08 -1100,24

Ilggadīgie zālāji 7548,15 1048,23 1048,04 1047,85 1047,66 1047,47 5239,25 -2308,89

Mitrāji 4594,71 1406,33 1409,93 1413,53 1415,94 1418,36 7064,08 2469,38

Noziņotās vienības -2199,17

ZIZIMM 
Regulas 1. 
ziņošanas 

periodā

ZIZIMM 
Regulas 2. 
ziņošanas 
periodā



Secinājumi par SEG mērķu 
sasniegšanu 2021-2030.gadā

1. Šobrīd identificētās politikas un pasākumi nav pietiekami, lai izpildītu 
ne-ETS mērķus 2021.- 2030. gadā. Savukārt aprēķini par ZIZIMM sektoru 
liecina, ka Latvija varētu izpildīt ZIZIMM sektora SEG mērķus un nodrošinās 
3.1 milj. tCO2 ekv. elastības pieejamību ne-ETS mērķa izpildei.

2. Prognozes vērtējamas ļoti kritiski un piesardzīgi. Iemesli:

• Ikgadējie mērķi, t.sk., 2030. gada sasniedzamais mērķis (tonnās), nav vēl nofiksēti.

• Prognozes ir balstītas uz ļoti daudziem pieņēmumiem, prognožu aprēķinos izmantotajām 
modelēšanas metodēm ir dažāda detalizācijas pakāpe.

• Sektori modelēti atsevišķi un prognozes neataino starpsektorālās ietekmes.

• Modeļu detalizācijas pakāpe (un līdz ar to arī precizitāte) sektoros ir atšķirīga.

• Scenārijā tiek pieņemts, ka Latvija pilnībā izpildīs ES līmenī noteiktos mērķus un saistības!!! 
(vairākos sektoros daudz darāmā, lai tas īstenotos, un nav skaidrs, kā tieši tas tiks panākts!).

• Jutīguma analīze parāda, ka makroekeonomiskā prognoze ir ļoti būtiski ietekmējusi mērķa 
sasniegšanas iespējamību. Mainoties makroekonomiskajai situācijai, mainīsies arī prognozes pat tad, 
ja visi pasākumi tiks ieviesti.

• Sevišķi liela nenoteiktība ir par meža references līmeņa lielumu (jo Latvijai vēl jāpierāda aprēķinos 
vērā ņemtie pieņēmumi (t.sk. vecumstruktūras ietekmes ietveršana aprēķinos), emisiju faktori u.c.). 
Nav zināms vai (un ja jā – kad un kā) aramzemju, zālāju un mitrāju kategorijās tiks fiksēti 
sasniedzamie (atskaites) lielumi atbilstoši to references periodam. Turklāt vēsturiski aprēķini par 
ZIZIMM sektoru gadu no gada ir bijuši ļoti mainīgi.
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Latvijas NEKP klimata dimensijas 
izstrādē 2019.gadā plānotais

• Nozaru ministrijām (EM, ZM, SM un VARAM, kā arī FM) 
nepieciešams precizēt visus definētos pasākumus, lai 
pārliecinātos, ka pasākumu mērķi ir patiešām sasniedzami, un 
pilnībā izpildītu NEKP prasības informācijas par pasākumiem 
sniegšanai. 

• Tā kā šobrīd identificētie esošie pasākumi saskaņā ar 
indikatīvajām prognozēm nav pietiekami, lai nodrošinātu SEG 
mērķu izpildi laika periodā no 2021. līdz 2030. gadam un 
nenoteiktības dēļ (gan makroekonomisko aspektu, gan politiku 
un pasākumu plānoto rezultātu pilnīgas nesasniegšanas dēļ) šī 
neizpilde vēl varētu pieaugt, nozaru ministrijām (EM, ZM, SM un 
VARAM, kā arī FM) jāidentificē papildu pasākumi SEG mērķu 
izpildes nodrošināšanai un iekļaušanai NEKP

• VARAM jānodrošina SEG indikatīvo prognožu aktualizēšana un 
jānodrošina galīgā scenārija aprēķināšana 2021-
2030.gada perioda SEG mērķu izpildei. 

• Vienošanās Ministru kabinetā par Latvijai noteikto klimata 
politikas mērķu izpildes saistību pārdali starp nozaru ministrijām.



Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības 
stratēģijas laika periodam līdz 2050.gadam 
projekts

IKP atsaiste no SEG Oglekļa neitralitāte
Vismaz 80% 
samazinājums

2030 2040 2050

Risinājumi:

• Ilgtspējīga enerģētika

• Visaptveroša energoefektivitāte

• Resursefektīvs un videi draudzīgs transports

• Ilgtspējīga zemes apsaimniekošana

• Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

• Pētniecība un inovācijas oglekļa mazietilpīgās tehnoloģijās

Mērķis: Līdz 2050. gadam samazināt LV tautsaimniecības 
radītās SEG emisijas par vismaz 80% salīdzinot ar 1990. 
gadu un palielināt oglekļa piesaisti, pilnībā nosedzot Latvijas 
antropogēno SEG emisiju apjomu un sasniedzot oglekļa neitralitāti.

2016/2017.gadā publiskās konsultācijas un konsultācijas ar PKC. 2018.gadā publicēta 

sabiedriskajai apspriešanai. 30.08.2018. izsludināta VSS, šobrīd tiek pilnveidota un pārstrādāta.

Pieejama: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40462398

http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40462398


Latvijas pielāgošanās klimata 
pārmaiņām plāna laika periodam līdz 
2030.gadam projekts

1. Cilvēka dzīvība, veselība un labklājība ir pasargāta no klimata pārmaiņu 
negatīvajām ietekmēm

2. Tautsaimniecība spēj tikt galā ar klimata pārmaiņām un izmantot to 
sniegtās iespējas

3. Infrastruktūra un apbūve ir klimatizturīga un plānota atbilstoši 
iespējamajiem klimata riskiem

4. Latvijas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības tiek saglabātas un 
klimata pārmaiņu negatīvā ietekme uz tām – mazināta

5. Ir nodrošināta pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas veidošanai un 
ieviešanai nepieciešamā informācija un zināšanas

Virsmērķis: Mazināt Latvijas cilvēku, tautsaimniecības, 
infrastruktūras, apbūves un dabas ievainojamību pret 
klimata pārmaiņu ietekmēm un veicināt klimata 
pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu.

13.12.2018. izsludināts VSS.

Pieejama: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467308

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467308


• Klimata pārmaiņas ir īstas un to ietekme ir jāņem 
vērā visu nozaru (arī enerģētikas) attīstības 
plānošanā!

• Klimata pārmaiņu ierobežošana = iespēja attīstībai un 
izaugsmei! 

• Klimata pārmaiņu ierobežošana ir viena no ES 
prioritātēm. Atbilstošā ES politika kļūst aizvien 
ambiciozāka un vispusīgāka, t.sk. integrēta visās jomās 
(jo sevišķi enerģētikā)!

• Latvija nevar norobežoties no apkārt notiekošā. Jāizlemj 
kā Latvijā notiks pāreja uz oglekļa mazietilpīgu un 
klimatnoturīgu attīstību (nevis vai tā notiks)!

• Ieguldījums būs jāsniedz visiem sektoriem! Pamatu 
pamats – fosilo energoresursu izmantošanas 
samazināšana un pārtraukšana.

• Valsts atbalsta instrumenti nespēs nodrošināt visu 
nepieciešamo SEG samazinājumu. Vajag panākt 
ikdienas lēmumu pieņemšanas un rīcības maiņu!

• Jo ilgāk atliksim pārmaiņas, jo dārgāk mums var 
nākties par tām maksāt un mazāk iegūsim!

4
3

Secinājumu 
vietā…



UNFCCC kādreizējā ģenerālsekretāre Kristiana Figueres: 
«Neiespējamais nav fakts, bet gan attieksme!»

Paldies par uzmanību! 

Jautājumi?

@klimatam



ES OMA stratēģijas priekšlikumā 
aplūkotie 8 scenāriji

Elektrifikācija 

(ELEC)

Ūdeņradis

(H2)

E-degviela  

(P2X)

Energoefektivitāte

(EE)

Cirkulārā 

ekonomika

(CIRC)

Kombinēšana

(COMBO)

Tehnisks

1,5 ° C 

(1.5TECH)

1,5 ° C 

Ilgtspējīgi

dzīvesveidi

(1.5LIFE)

Galvenais 

virzītājs

Elektrifikācija visās 

nozarēs

Ūdeņradis 

rūpniecībā, 

transportā un ēkās

E-degviela 

rūpniecībā, 

transportā un ēkās

Energoefektivitātes 

veicināšana visās 

nozarēs

Resursu un 

materiālu 

efektivitātes 

palielināšana 

Izmaksu efektīva 

kombinēšana no 2 °

C iespējamiem  

scenārijiem

Balstīts uz COMBO 

ar lielāku BECCS٭, 

CCS٭٭

Balstīts uz COMBO 

un CIRC ar 

dzīvesveida 

izmaiņām

Ilgtermiņa stratēģijas iespējas

SEG mērķis

2050. gadā

-80% SEG (izņemot piesaistītājsistēmas)

[“ievērojami zem 2° C” mērķiem)

-90% SEG (t.sk.

piesaistītājsistēmas)

-100% SEG (ieskaitot piesaistītājsistēmas)

[“1,5 ° C” mērķi)

Galvenie

pieņēmumi

• Lielāka energoefektivitāte pēc 2030. gada                                                                                  • Tirgus koordinācija infrastruktūras ieviešanai

• Ilgtspējīgu, modernu biodegvielu izmantošana                                                                               • BECCS tikai pēc 2050. gada 2° C scenārijos

• Mēreni cirkulārās ekonomikas pasākumi                                                                                      • Nozīmīga mācīšanās loma mazoglekļa tehnoloģiju ieviešanā

• Digitizācija • Ievērojami uzlabota transporta sistēmas efektivitāte

Enerģētikas 

nozare

Līdz 2050. gadam elektroenerģija ir gandrīz dekarbonizēta. Būtiska AER izmantošana, ko veicina sistēmas optimizācija

(pieprasījuma atbildes reakcija, uzglabāšana, starpsavienojumi, patērētāju loma). Kodolenerģētikai joprojām ir nozīme enerģētikas nozarē un CCS izmantošanā pastāv ierobežojumi.

Rūpniecība

Procesu 

elektrifikācija

H2 izmantošanas 

mērķtiecīgs 

pielietojums 

E-gāzes 

izmantošana 

mērķtiecīgs 

pielietojums 

Enerģijas 

pieprasījuma 

samazināšana, 

izmantojot 

energoefektivitāti

Augstāki pārstrādes 

rādītāji, materiālu 

aizstāšana, aprites 

pasākumi

Izmaksu efektīva 

kombinācija no 

“daudz zemāk”

2° C scenāriju

iespējām ar 

mērķtiecīgu 

pielietojumu 

(izņemot CIRC)

COMBO, bet 

spēcīgāka

CIRC + COMBO, 

bet spēcīgāka

Ēkas

Lielāka siltumsūkņu

izmantošana 

H2 izmantošana 

apkurei

E-gāzes 

izmantošana apkurei

Palielināti 

renovācijas apjomi 

un efektivitāte

Ilgtspējīgas ēkas

CIRC + COMBO, 

bet spēcīgāka

Transporta nozare

Visu transporta 

veidu ātrāka 

elektrifikācija 

H2 izmantošana 

HDV un atsevišķiem 

– LDV

E-degvielas 

izmantošana visiem 

transporta veidiem

Palielināta 

transporta veidu 

maiņa

Mobilitāte kā 

pakalpojums

CIRC + COMBO, 

bet spēcīgāka

Gaisa transporta 

alternatīvas

Citi virzītāji
H2 gāzes sadales 

tīklā

E-gāze gāzes 

sadales tīklā

Ierobežots dabīgo 

piesaistītājsistēmu

uzlabojums  

• Diētas izmaiņas

• Uzlabotas dabiskās 

piesaistītājsistēmas

٭ BECCS - Oglekļa dioksīda (CO2) uztveršana un uzglabāšana

٭ CCS  - Bioenerģija apvienojumā ar oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu 

– HDV٭  smagie transportlīdzekļi

- LDV٭  vieglie transportlīdzekļi Avots: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf


ES OMA stratēģijas priekšlikumā 
uzsvērta veicinošas vides nozīme / 
plašākais konteksts

Avots: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/LV/COM-2018-773-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF


