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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS 

Par 2021. gada 20. decembra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 

izskatāmajiem jautājumiem 

2021. gada 20. decembrī notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Vides ministru padomes 

sanāksme (turpmāk – Padomes sanāksme) Briselē. 

Padomes sanāksmē plānots izskatīt progresa ziņojumus par š.g. 14. jūlijā publicēto tiesību 

aktu priekšlikumu pakotni “Gatavi mērķrādītājam 55 %” un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulai par baterijām un bateriju atkritumiem1. Padomes sanāksmē notiks arī viedokļu 

apmaiņa par Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) publicēto paziņojumu par ES Augsnes stratēģiju 

2030. gadam2. 

 

1. Tiesību aktu priekšlikumu kopums “Gatavi mērķrādītājam 55 %” 

- progresa ziņojums un politikas debates 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 2021/1119, ar ko izveido klimatneitralitātes 

panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 (turpmāk - Eiropas 

klimata likums) ir iekļauts mērķis līdz 2050. gadam sasniegt visas ES klimatneitralitāti. Eiropas 

klimata likums arī ietver saistošu ES mērķi siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) neto emisiju 

samazinājumam (ieskaitot piesaisti zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un 

mežsaimniecības sektorā) līdz 2030. gadam nosakot vismaz 55 % SEG emisiju samazinājumu 

salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. EK savā 2020. gada 17. septembra paziņojumā3 norādīja, ka 

paaugstināto 2030. gada mērķi būs iespējams sasniegt tikai iesaistoties visiem sektoriem. 

Eiropadomes 2020. gada decembra secinājumos4 minēts, ka mērķi jāsasniedz kopīgiem spēkiem 

pēc iespējas izmaksu efektīvākā veidā, ņemot vērā godīgumu un solidaritāti, atšķirīgos dalībvalstu 

sākumpunktus, īpašos valstu apstākļus un SEG emisiju samazināšanas potenciālu, kā arī saglabājot 

ES konkurētspēju. Līdz ar to EK š.g. 14. jūlijā nāca klajā ar pakotni “Gatavi mērķrādītājam 55 %” 

(turpmāk - “Fit for 55”). 

2021. gada 6. oktobra ES Vides ministru padomes sanāksmē notika sākotnēja viedokļu 

apmaiņa, galveno uzmanību pievēršot “Fit for 55” pakotnes priekšlikumu vispārējiem un 

horizontāliem aspektiem. Līdztekus intensīvam darbam darba grupu līmenī, gatavojoties š.g. 

20. decembra sanāksmei, Slovēnijas prezidentūra ir izplatījusi pārskatu par progresu, kas panākts 

saistībā ar “Fit for 55””tiesību aktu priekšlikumu pakotni.  

Padomes sanāksmē plānotas politikas debates par šādiem pakotnē “Fit for 55” iekļautajiem 

tiesību aktu grozījumu priekšlikumiem: 

 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK 

ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 

Savienībā, Lēmumam (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757 

(turpmāk – ETS direktīvas grozījumu priekšlikums), kas ietver kompleksu esošās ES emisiju 

                                            
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798&qid=1613986190267 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0699&qid=1637670076342 
3 COM/2020/562 final.   
4 2020. gada 11. decembra Eiropadomes secinājumi EUCO 22/20; CO EUR 17; CONCL 8: 

https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798&qid=1613986190267
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
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kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ETS) stiprināšanu. Tas paredz lineārā samazināšanas 

koeficienta un vienreizēja ES ETS emisijas kvotu kopējā daudzuma (“cap”) samazinājumu, 

vienlaicīgi paredzot straujāku nozaru līmeņatzīmju samazināšanu, kā arī stiprinot nosacījumus 

bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanai, vienlaicīgi vairāk bezmaksas emisijas kvotu 

pārvietojot uz nozarēm, kuras ir grūtāk pakļaut papildus dekarbonizācijai. Lai varētu atbalstīt 

inovatīvu tehnoloģiju attīstības projektus, plānots paplašināt Inovāciju fonda un 

Modernizācijas fonda darbības tvērumu un apjomu. 

 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/842 par saistošiem 

ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 

2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu 

Parīzes nolīgumā paredzētās saistības (turpmāk - Regulas 2018/842 grozījumu priekšlikums). 

Tas paredz paaugstināt dalībvalstīm ES ETS neiekļautajiem sektoriem (turpmāk – ne-ETS) 

noteiktos mērķus 2030. gadam salīdzinājumā ar 2005. gadu. Latvijai tiek rosināts pārskatīt 

mērķi, nosakot -17 % ne-ETS SEG emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar 2005. gadu. 

Papildus tiek pārskatīta kārtība, kādā tiek noteikti ikgadējie emisiju sadales apjomi (ikgadējie 

SEG emisiju limiti). Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu tiek pārskatīti arī mehānismi elastību 

nodrošināšanai mērķu neizpildes gadījumā. Elastības tiek nodrošinātas gan ne-ETS ietvaros, 

gan ar ETS, gan ar zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības 

sektoru. 

 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko attiecībā uz darbības jomu, 

izpildes noteikumu vienkāršošanu, dalībvalstu 2030. gada mērķrādītāju noteikšanu un 

apņemšanos zemes izmantojuma, mežsaimniecības un lauksaimniecības sektorā līdz 

2035. gadam kopīgi panākt klimatneitralitāti groza Regulu (ES) 2018/841 un attiecībā uz 

monitoringa, ziņošanas, progresa apsekošanas un izskatīšanas uzlabošanu groza Regulu (ES) 

2018/1999 (turpmāk – ZIZIMM regulas priekšlikums, ZM kompetence). Tas paredz ES un 

dalībvalstu mērķrādītājus SEG neto piesaistei zemes izmantošanas, zemes izmantošanas 

maiņas un mežsaimniecības (turpmāk - ZIZIMM) sektorā laikposmam no 2026. gada līdz 

2030. gadam un dalībvalstu apņemšanos veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz 2035. gadam 

ES kopīgi sasniegtu klimatneitrālu kopējo ZIZIMM un lauksaimniecības sektoru. 

 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/631 

attiecībā uz CO2 emisiju standartu noteikšanas stiprināšanu jauniem vieglajiem pasažieru 

automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar 

Savienības klimata ambīciju palielināšanu (turpmāk – Auto CO2 emisiju regulas priekšlikums, 

SM kompetence). Sākot ar 2030. gadu, priekšlikums padara CO2 emisiju mērķrādītāja 

rādītājus vieglajiem automobiļiem un furgoniem (procentuālais samazinājums salīdzinājumā 

ar 2021. gadu) ievērojami stingrākus, tos sadalot pa piecu gadu posmiem.  

 Priekšlikums Klimata sociālā fonda izveidošanai, lai nodrošinātu finansējumu pasākumiem un 

investīcijām, kas tiktu iekļauti dalībvalsts Klimata sociālā plānā. Labumu gūtu 

mājsaimniecības, mikrouzņēmumi un transporta lietotāji, kas ir neaizsargāti un tiks ietekmēti 

no ETS direktīvas grozījumu priekšlikuma, īpaši atbalstot enerģētiskajā nabadzībā esošas 

mājsaimniecības un iedzīvotājus bez sabiedriskā transporta alternatīvas individuālajam 

autotransportam (attālos un lauku reģionos). Klimata sociālā fonda ietvaros Latvijai 

indikatīvais pieejamais finansējums laika posmā no 2025. gada līdz 2032. gadam būs 515 milj. 

euro apmērā. 

Latvijas viedoklis 
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Latvijas nostāja iekļauta: 

 nacionālajā pozīcijā Nr. 1 “Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza 

Direktīvu 2003/87/EK ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 

kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumu (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta 

gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un 

Regulu (ES) 2015/757”, kas apstiprināta 2021. gada 30. novembra Ministru kabineta sēdē; 

 nacionālajā pozīcijā Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 

groza Regulu (ES) 2018/842 par dalībvalstu saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazinājumiem no 2021. līdz 2030. gadam, kas veicina klimata pasākumus, lai 

izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības”, kas apstiprināta 2021. gada 30. novembra 

Ministru kabineta sēdē; 

 nacionālajā pozīcijā Nr. 1 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko 

attiecībā uz darbības jomu, izpildes noteikumu vienkāršošanu, dalībvalstu 2030. gada 

mērķrādītāju noteikšanu un apņemšanos zemes izmantojuma, mežsaimniecības un 

lauksaimniecības sektorā līdz 2035. gadam kopīgi panākt klimatneitralitāti groza Regulu 

(ES) 2018/841 un attiecībā uz monitoringa, ziņošanas, progresa apsekošanas un 

izskatīšanas uzlabošanu groza Regulu (ES) 2018/1999”, kas apstiprināta 2021. gada 

12. oktobra Ministru kabineta sēdē un skatīta 2021. gada 20. oktobra Saeimas Eiropas lietu 

komisijas sēdē; 

 nacionālajā pozīcijā Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko 

groza Regulu (ES) 2019/631 attiecībā uz CO2 emisiju standartu noteikšanas stiprināšanu 

jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem 

transportlīdzekļiem saskaņā ar Savienības klimata ambīciju palielināšanu, kas apstiprināta 

2021. gada 5.oktobrī un 2021. gada 3. novembra Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē; 

 nacionālajā pozīcijā Nr. 1 “Par 2021. gada 24.-25. maija ārkārtas Eiropadomē 

izskatāmajiem jautājumiem”, kas apstiprināta Ministru kabineta 2021. gada 18. maija sēdē. 

Padomes sanāksmes diskusijās Latvija paudīs šādu viedokli uz sagatavotajiem diskusiju 

jautājumiem. 

1. Pamatojoties uz jūsu politisko novērtējumu par līdz šim panākto progresu saistībā ar 

pieciem jautājumiem, kas ir Vides padomes kompetencē, kāds varētu būt ambīcijas līmenis 

turpmākajam progresam saistībā ar piecām ar klimatu saistītajām iniciatīvām nākamajos mēnešos, 

ņemot vērā dažādās savstarpējās saiknes starp priekšlikumiem, tostarp citiem pakotnes “Fit for 

55” priekšlikumiem? 

Latvija uzsver, ka ambīciju vērienīgumam nākamajos mēnešos vajadzētu būt vadošajam 

principam turpmākajās diskusijās saistībā ar pakotnē “Fit for 55” iekļautajiem tiesību aktu 

grozījumu priekšlikumiem.  

Latvija uzskata, ka, lai gan sarunas par pakotnes “Fit for 55” priekšlikumiem ir virzījušās 

uz priekšu atšķirīgā tempā, svarīgi pakotnes priekšlikumus skatīt vienlaikus, ņemot vērā to 

savstarpējo saikni un mijiedarbību, un kopējo ietekmi uz nozarēm. Vienlaikus būtiska loma būs 

kvalitatīvām un izsvērtām sarunām un lēmumiem iepretim sasteigtai vispārējai vienošanās, ņemot 

vērā koplēmuma procedūras specifiku. 

Lai arī EK ir veikusi nozīmīgu darbu Regulas Nr. 2018/842 grozījumu priekšlikuma 

izstrādē, Latvija uzskata, ka priekšlikums vēl ir jāpilnveido un jāuzlabo, ņemot vērā, ka Latvijai ir 
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piedāvāts nesamērīgi augsts nacionālais ne-ETS SEG emisiju samazināšanas mērķis uz 2030. gadu. 

Vienlaikus Latvija ir elastīga par piedāvātajiem grozījumiem saistībā ar elastībām, norādot, ka 

elastības gan ne-ETS ietvaros, gan ETS un ZIZIMM regulas ietvaros būs būtiskas mērķu 

sasniegšanā.  

Svarīgi norādīt, ka arī mērķu sasniegšana ZIZIMM regulas ietvaros būs izaicinājums, jo īsā 

termiņā palielināt piesaistes zemes sektorā bez būtiskas ietekmes uz tautsaimniecību nav 

iespējams. 

Latvija vēl joprojām gaida Pašu resursu lēmuma grozījumu priekšlikumu un ES daudzgadu 

finanšu shēmas regulas grozījumu (EK plānojusi publicēt šī gada 22. decembrī), lai būtu pilnvērtīgi 

iespējams izvērtēt nostāju attiecībā uz Klimata sociālā fonda izveidi, ņemot vērā, ka tas ir pamata 

instruments, ko EK piedāvā, lai kompensētu autotransporta un ēku sektora iekļaušanu ETS, kur 

Latvija saglabā piesardzību un bažas. 

2. Šajā kontekstā, kuri, jūsuprāt, ir visjutīgākie jautājumi šajos piecos dokumentos? 

Latvijai svarīgie elementi ir finanšu mehānismi pakotnes “Fit for 55” ieviešanai, tostarp 

Klimata sociālā fonda priekšlikums un Modernizācijas fonds ETS direktīvas ietvaros, lai mazinātu 

potenciāli negatīvu ietekmi sabiedrības mazaizsargātākajām grupām. Vienlaikus ir skaidrs, ka šie 

instrumenti nebūs pietiekami. 

Latvija uzskata, ka visjūtīgākie jautājumi ir ne-ETS mērķu palielināšana, kur jāstiprina 

izmaksu efektivitātes komponente, ETS paplašināšana un ar to saistītā Sociālā klimata fonda 

izveide, kā arī ZIZIMM mērķu paaugstināšana. 

ETS paplašināšanas priekšlikums, ietverot ēku un autotransporta sektorus, skar 

mājsaimniecības tiešā veidā, līdz ar to ETS direktīvas grozījumu priekšlikumam jāsniedz 

dalībvalstīm pārliecība, ka ar šim nolūkam paredzētajiem atbalsta mehānismiem ir iespējams 

īstenot pasākumus prioritāri enerģētiskās nabadzības skartajos mājokļos, un nodrošināt iedzīvotāju 

vajadzībām atbilstošas mobilitātes iespējas. Latvija šobrīd neredz, ka EK atbalsta mehānismu 

piedāvājums ir pietiekams, lai segtu potenciālās sekas. 

2. Regulas priekšlikums par baterijām un bateriju atkritumiem 

–  progresa ziņojums 

2020. gada 10. decembrī EK publiskoja priekšlikumu Regulai par baterijām un bateriju 

atkritumiem (turpmāk – Bateriju regulas projekts). Slovēnijas prezidentūras laikā turpinājās 

intensīvs darbs, izvērtējot un analizējot Bateriju regulas projektu ES Padomes Vides darba grupas 

sanāksmēs.  

Bateriju regulas projekta mērķis ir nodrošināt kopīgu noteikumu īstenošanu vienotā tirgus 

dalībniekiem un izvairīties no konkurences izkropļojuma. Pasākumi nodrošinās turpmāku rīcības 

saskaņotību šādās jomās: 1) uz ES tirgū laistajām baterijām attiecinātas prasības ražojumiem un 

2) uzņēmumu sniegto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu apmērs. Bateriju regulas projektā 

noteiktas prasības labi funkcionējoša otrreizējo izejvielu tirgus nodrošināšanai, vienlaicīgi novēršot 

un mazinot bateriju ražošanas un izmantošanas (kā arī to apstrādes – ieskaitot pārstrādi – pēc 

bateriju kalpošanas laika beigām) ietekmi uz vidi.  

Bateriju regulas projektā ir ietvertas prasības bateriju ilgtspējībai un drošībai, marķēšanas 

un informācijas sniegšanai, bateriju atbilstības novērtēšanai, ekonomikas operatoru pienākumus, 

kā arī prasības bateriju atkritumu apsaimniekošanai. Attiecībā uz bateriju atkritumu 

apsaimniekošanu regulas priekšlikumā ir ietvertas prasības ražotāju atbildības sistēmas darbībai, 
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bateriju atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto pušu pienākumiem, pārnēsājamo bateriju atkritumu 

dalītās savākšanas mērķi, bateriju pārstrādes efektivitātes un materiālu atgūšanas mērķi.  

Izskatīšanai Padomes sanāksmē Slovēnijas prezidentūra ir sagatavojusi progresa ziņojumu. 

Latvijas viedoklis 

Latvijas nostāja iekļauta pozīcijā Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 2006/66/EK un groza Regulu 

(ES) Nr. 2019/1020”, kas apstiprināta 2021. gada 11. marta Ministru kabineta sēdē. 

Latvijai ir ļoti būtisks jautājums par bateriju atkritumu apsaimniekošanu un Bateriju regulas 

projektā ietvertajām prasībām ražotāju atbildības sistēmas izveidošanai, kas faktiski rada 

problēmas ar Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem noteikto prasību par paplašinātās ražotāja 

atbildības sistēmas piemērošanu nacionālā līmenī un nesamērīgus izdevumus un administratīvos 

slogus ražotājiem, ražotāju atbildības sistēmām un valsts iestādēm kopš 2006. gada izveidotās 

nacionālās sistēmas pārveidošanai. Latvija atbalsta Bateriju regulas projekta un Direktīvas 

2008/98/EK prasību tuvināšanu, lai novērstu prasību dublēšanos, mazinātu administratīvo slogu un 

nodrošinātu dalībvalstīm iespējas piemērot to izveidotās paplašinātās ražotāju atbildības sistēmas.  

Latvija pieņem zināšanai Slovēnijas prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu un 

uzskata, ka tas ir labs pamats turpmākajām diskusijām Francijas prezidentūras laikā.  

3. ES Augsnes stratēģija 2030. gadam  

- viedokļu apmaiņa 

2021. gada 17. novembrī EK publicēja paziņojumu “ES Augsnes stratēģija 2030. gadam: 

Veselīgas augsnes cilvēku, pārtikas, dabas un klimata labā”5 (turpmāk – ES Augsnes stratēģija). 

ES Augsnes stratēģija ir cieši saistīta un darbojas sinerģijā ar citām ES politikām (piemēram, Nulles 

piesārņojuma rīcības plānu, Aprites ekonomikas rīcības plānu, Ķīmisko vielu stratēģiju, 

Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam, pakotni “Gatavi mērķrādītājam 55 %”), kas 

izriet no Eiropas Zaļā kursa un būs pamatā ES ambīcijām globālai rīcībai par augsnēm starptautiskā 

līmenī.  

ES Augsnes stratēģijas vīzija un mērķis ir panākt, ka līdz 2050. gadam visas ES augsnes 

ekosistēmas būs veselīgā stāvoklī un tādējādi būs noturīgākas. 

ES Augsnes stratēģijā izvirzīti arī vidēja termiņa mērķi līdz 2030. gadam. Tie paredz 

atjaunot nozīmīgas degradētu un oglekļbagātu ekosistēmu teritorijas, arī augsnes, ZIZIMM sektorā 

piesaistīt 310 miljoni tonnu CO2 ekv. gadā, nodrošināt būtisku progresu piesārņoto vielu sanācijā, 

kā arī panākt labu virszemes ūdeņu stāvokli un samazināt barības vielu zudumus. 

Saistībā ar klimata pārmaiņām ir divi galvenie augšņu tipi, kas ir ļoti svarīgi klimata mērķu 

izpildē, tas ir, organiskās augsnes (iekļaujot kūdras zemes/kūdrājus (peatland)) un minerālaugsnes. 

Lai augsnes palīdzētu sasniegt klimatneitralitātes mērķi un veicinātu pielāgošanos klimata 

pārmaiņām tiek apsvērta iespēja noteikt juridiski saistošus mērķus plānotā Dabas atjaunošanas 

likuma (Nature Restoration Law) kontekstā.  

Padomes sanāksmē plānota viedokļu apmaiņa, balstoties uz sagatavotajiem diskusiju 

jautājumiem. 

Latvijas viedoklis 

                                            
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0699&qid=1638794307784&from=LV 
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Latvijas nostāja izriet no: 

 nacionālās pozīcijas Nr. 1 “Pozīcija par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. 

gadam un Padomes secinājumiem par Bioloģiskā daudzveidība – nepieciešamība pēc 

steidzamas rīcības”, kas apstiprināta 2021. gada 13. oktobra Ministru kabineta sēdē; 

 nacionālās pozīcijas Nr. 1 “Par Eiropas Komisijas paziņojumu “Eiropas 2030. gada 

klimata politikas ieceru kāpināšana. Investīcijas klimatneitrālā nākotnē iedzīvotāju labā””, 

kas apstiprināta Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra sēdē; 

 nacionālās pozīcijas Nr. 1 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam 

par Vides rīcības programmu līdz 2030. gadam (8. VRP)”, kuru parakstījis vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2021. gada 3. februārī; 

 nacionālās pozīcijas Nr. 1 “Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 

Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu komitejai un Reģionu komitejai - Ilgtspēju 

sekmējoša ķimikāliju stratēģija ceļā uz vidi, kas brīva no toksikantiem”, kas apstiprināta 

Ministru kabineta 2020. gada 15. decembra sēdē; 

 nacionālās pozīcijas Nr. 1 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko 

attiecībā uz darbības jomu, izpildes noteikumu vienkāršošanu, dalībvalstu 2030. gada 

mērķrādītāju noteikšanu un apņemšanos zemes izmantojuma, mežsaimniecības un 

lauksaimniecības sektorā līdz 2035. gadam kopīgi panākt klimatneitralitāti groza Regulu 

(ES) 2018/841 un attiecībā uz monitoringa, ziņošanas, progresa apsekošanas un 

izskatīšanas uzlabošanu groza Regulu (ES) 2018/1999”, kas apstiprināta 2021. gada 

12. oktobra Ministru kabineta sēdē. 

Padomes sanāksmes diskusijās Latvija paudīs sekojošu viedokli uz sagatavotajiem 

diskusiju jautājumiem. 

1. Stratēģijas mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt labu augsnes stāvokli un nodrošināt 

pāreju uz ilgtspējīgu augsnes apsaimniekošanu. Vai Stratēģijā piedāvātie pasākumi ir atbilstoši šo 

mērķu sasniegšanai. Vai jūsuprāt, kāds būtisks augsnes aizsardzības aspekts, iztrūkst vai nav 

pietiekami atspoguļots Stratēģijā? 

Kopumā jaunā ES Augsnes stratēģija 2030. gadam ir vērtējama pozitīvi, ņemot vērā, ka tās 

mērķis ir nodrošināt augsnes aizsardzību un tās ilgtspējīgu izmantošanu. Latvija kopumā atbalsta 

ES Augsnes stratēģijā piedāvātos priekšlikumus, kaut arī atsevišķus priekšlikumus uzlūko ar 

bažām.  

2020. gadā publicētajā ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2030. gadam 

paredzēts, ka EK 2021. gadā publicēs jaunu likumdošanas priekšlikumu par saistošiem dabas 

atjaunošanas mērķiem. Latvija uzskata, ka topošais likumdošanas priekšlikums jāskata ciešā 

sinerģijā ar ES Augsnes stratēģiju un jābalsta uz vieniem izejas datiem un nosacījumiem (baseline).  

ES Augsnes stratēģijā iztrūkst būtiskas definīcijas un kritēriji, piemēram, kas ir degradēta 

augsne, kādi ir degradētas augsnes noteikšanas kritēriji, kādi ir sasniedzamie mērķi kvantitatīvā 

izteiksmē. Latvijā jau ir izstrādāts regulējums - kritēriji augsnes degradācijas klasificēšanai - 

Ministru Kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumi Nr. 465 “Noteikumi par degradēto teritoriju un 

augsnes degradācijas novērtēšanu, degradācijas kritērijiem un to klasifikāciju”.  

Ņemot vērā stratēģijas sasaisti ar citām ES iniciatīvām, piemēram, ES Bioloģiskās 

daudzveidības stratēģiju, stratēģiju “No lauka līdz galdam” un citām, īpaša vērība būtu jāvelta 

koordinācijas mehānismu efektivitātes uzlabošanai, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. 
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Latvija pauž bažas par ES Augsnes stratēģijā ietverto pasākumu nodrošināšanai 

nepieciešamā finansējuma pieejamību, kā arī cilvēkresursu un tehnisko resursu nodrošināšanu, 

piemēram, iniciatīvas “Notestē savu augsni bez maksas” īstenošanai, kas paredz dalībvalstīm par 

pašu līdzekļiem izveidot bezmaksas testēšanas sistēmu, kuru varēs izmantoto zemes lietotāji, ja to 

vēlēsies.  

Papildus Latvija pauž bažas par ES Augsnes stratēģijā ietverto atsauci uz kūdras augšņu 

appludināšanu. Uzskatām, ka šādus pasākumus var īstenot tikai izvērtējot katras konkrētās 

dalībvalsts specifisko situāciju un tos nākotnē nedrīkst noteikt kā juridiski saistošus, jo tas var 

apdraudēt valstu kopējo sociālekonomisko labklājības līmeni. 

2. Līdz 2023. gadam tiks publicēts tiesību akta priekšlikums par Augsnes veselību. Kā šajā 

priekšlikumā iestrādāt pietiekamu elastību un ņemt vērā dalībvalstu ģeogrāfiskos apstākļus un 

esošās nacionālās politikas? 

Latvija kopumā atbalsta EK priekšlikumu izstrādāt tiesību aktu, kas nodrošinās vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus un augstu vides un veselības aizsardzības līmeni, kā arī papildinās gaidāmo 

Dabas atjaunošanas likumu. 

Latvija piekrīt un uzsver, ka tiesību akta projekta izstrādes un pilnveidošanas laikā ir 

nepieciešams ņemt vērā, ka ģeogrāfiskie, klimatiskie u.c. apstākļi dažādos ES reģionos ir ļoti 

atšķirīgi, tādēļ visām ES dalībvalstīm neder vienādi augsnes izmantošanas un aizsardzības 

risinājumi, un tām ir nepieciešams rīkoties atbilstoši vietējiem apstākļiem. Latvijai ir svarīgi, lai 

prasības un paredzētie instrumenti augsnes veselības nodrošināšanā neprasītu piemērot vienādus 

tipveida risinājumus visās ES dalībvalstīs un dalībvalstīm izvirzīto mērķu sasniegšanai būtu 

pietiekamas iespējas pieņemt lēmumus rīkoties atbilstoši vietējiem apstākļiem.  

Latvija aicina EK savlaicīgi uzsākt diskusijas ar dalībvalstīm šī jautājuma noskaidrošanā.  

4. Citi jautājumi 

a) Pašreizējie tiesību aktu priekšlikumi - EK sniegta informācija  

i) Priekšlikums regulai par atmežošanas un mežu degradācijas riska, kas saistīts ar ES tirgū 

laistiem produktiem, samazināšanu līdz minimumam (ZM kompetence) 

Minētā regulas priekšlikuma mērķis ir līdz minimumam samazināt ES izraisītu atmežošanu 

un mežu degradāciju visā pasaulē un tādējādi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un globālās 

bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. 

Nākotnē plānots nodrošināt, ka konkrēti produkti (kokmateriāli un lauksaimniecības 

produkti: liellopu gaļa, kafija, kakao, soja, palmu eļļa) nav saistīti ar atmežošanu un meža 

degradāciju. Šie konkrētie produkti tirgū būs jālaiž tikai pēc veiktajām pārbaudēm, iesniedzot pilnu 

dokumentāciju par ražotāju un produkta atbilstību “bez atmežošanas” definīcijai.  

Latvija kopumā atbalsta ideju par regulas priekšlikumu, kuru pašreiz rūpīgi izskatām un 

analizējam. Vienlaikus norādām, ka regulas ieviešana un piemērošana prasīs lielus finansiālos 

līdzekļus un veidos milzīgu administratīvo slogu ES dalībvalstīm – būs jāveido jauna kontroles 

institūcija, jāveido administrējoša sistēma, jāpieņem un jāapmāca personāls. Regulas nosacījumu 

ieviešanai un dalībvalstu sagatavošanās procesam būs nepieciešams pienācīgs pārejas periods.  

ii) Priekšlikums regulai par atkritumu sūtījumiem 

b) ES Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam īstenošana - EK sniegta informācija 
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c) Neformāla par pilsētu jautājumiem atbildīgo ministru sanāksme – Eiropas pilsētu nozīme zaļajā 

pārejā un "Zaļā kursa" mērķu sasniegšanā (Ļubļana, 2021. gada 26. novembris) – Slovēnijas 

prezidentūras sniegta informācija 

d) Seminārs par REACH regulā paredzēto licencēšanas un ierobežošanas procesu reformēšanu 

(Brdo, 2021. gada 9. novembris) - Slovēnijas prezidentūras sniegta informācija 

e) Ziņojumi par galvenajām nesen notikušajām starptautiskām sanāksmēm - Slovēnijas 

prezidentūras un EK sniegta informācija 

i) ANO Klimata pārmaiņu konvencijas Pušu konferences 26. sanāksme (COP 26) 

(Glāzgova, 2021. gada 31. oktobris–12. novembris) 

ii) Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sanāksme (CBD COP 

15.1) (Kuņmiņa (hibrīdsanāksme), 2021.  ada 11.–15. oktobris) 

Ņemot vērā, ka vēl nav noslēgušas darbu Bioloģiskās daudzveidības konvencijas darba 

grupas par jauna starptautiska Bioloģiskās daudzveidības satvara projekta izstrādi, konvencijas 

15. pušu sanāksmes I daļā Ķīnā skatīti galvenokārt administratīvi jautājumi. Vienlaikus pieņemta 

Kunmingas Deklarācija, paužot apņemšanos ar jaunā topošā Bioloģiskās daudzveidības satvara 

palīdzību novērst bioloģiskās daudzveidības izzušanu.  

Latvija, tāpat kā citas ES dalībvalstis un EK, atbalsta efektīvu Bioloģiskās daudzveidības 

satvaru, kura pieņemšana šobrīd plānota konvencijas 15. pušu sanāksmes II daļā 2022. gadā. 

iii) Orhūsas konvencija un Protokols par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem 

pušu sanāksme (Ženēva (hibrīdsanāksme) 2021. gada 18.–22. oktobris) 

iv) Barselonas konvencijas un tās protokolu līgumslēdzēju pušu 22. sanāksme (Antālija, 

2021. gada 7.–10. decembris) 

f) Regula par augiem, kas iegūti, izmantojot jaunas genomikas metodes – vajadzīga koordinēta 

rīcība - Austrijas delegācijas sniegta informācija, ko atbalsta Ungārijas delegācija 

g) Trešais Tīra gaisa forums (Madride, 2021. gada 18.–19. novembris) Spānijas delegācijas sniegta 

informācija 

h) Nākamās prezidentvalsts darba programma - Francijas delegācijas sniegta informācija 

i) Mobilitātes pakete saistībā ar Eiropas Zaļā kursa mērķiem - Lietuvas delegācijas informācija 

Padomes sanāksmē Lietuvas delegācija plāno aicināt EK sniegt informāciju par tālākajiem 

soļiem, ņemot vērā Mobilitātes paketes ietekmi uz vidi un tās nesaskaņotību ar Eiropas Zaļā kursa 

mērķiem. 

Lietuva vērš uzmanību uz EK publicētu novērtējumu6 par Regulas (EK) Nr.1071/20097 un 

Regulas (EK) Nr.1072/20098 pārskatīšanas priekšlikumos ietvertajām prasībām transportlīdzekļa 

obligātai atgriešanai reģistrācijas dalībvalstī ik pēc astoņām nedēļām un noteiktajiem 

kombinētajiem pārvadājumu ierobežojumiem.  

Novērtējumā secināts, ka pienākums atgriezt transportlīdzekļus dalībvalstīs, kurās veic 

uzņēmējdarbību, 2023. gadā radītu līdz 1,9 miljoniem jaunu braucienu, galvenokārt 

                                            
6 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b35587b8-72a1-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF/source-244366994 
7 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1071/oj/?locale=LV 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32009R1072 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b35587b8-72a1-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-244366994
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b35587b8-72a1-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-244366994
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1071/oj/?locale=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32009R1072
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Austrumeiropas dalībvalstīs bāzētu pārvadātāju dēļ. Tas radītu līdz 2,9 miljoniem tonnu papildu 

CO2 emisiju), līdz 619 tonnām NOx un 221 tonnas PM2,5 emisijas 2023. gadā. Jāņem vērā, ka šīs 

CO2 emisijas radīs papildu izmaksas ES dalībvalstīm, ja autotransporta nozare tiks iekļauta ES 

ETS. Izmaksas, kas saistītas ar gaisa piesārņojuma negatīvo ietekmes uz veselību un citiem NOx 

un PM2,5 emisiju izraisītiem bojājumiem 2023. gadā sasniegtu 25,9 miljonus eiro. 

Novērtējuma secinājumi apstiprina EK viedokli, kas ietverts EK 2020. gada 15. jūlija 

paziņojumā “Mobilitātes pakete I autotransporta jomā” (2020/C 252/019), un apliecina, ka šādi 

mobilitātes paketes elementi neatbilst Eiropas Zaļā kursa mērķiem. Paziņojumā EK uzsvēra, ka 

kravas automobiļu atgriešanas pienākums mazinās transporta sistēmas efektivitāti un nevajadzīgi 

palielinās emisijas, piesārņojumu un sastrēgumus, bet kombinēto pārvadājumu ierobežojumi 

mazinās to, cik efektīvi ar tiem iespējams atbalstīt multimodālos kravu pārvadājumus. 

Latvija atbalsta Lietuvas viedokli un uzskata, ka nepieciešamas turpmākas diskusijas par 

šo jautājumu, nodrošinot ES “Fit for 55” mērķu sasniegšanu. Latvija aicina EK informēt par 

plānotajiem nākamajiem soļiem un iespējamo turpmāko virzību, lai grozītu Mobilitātes pakotnes 

noteikumus, kas ir pretrunā Eiropas Zaļā kursa mērķiem un ES tiesību aktu pakotnes “Fit for 55” 

mērķiem. 

 

Latvijas delegācijas vadītājs: Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrs 

Delegācijas dalībnieki:  Mārtiņš Kreitus, vēstnieks, Latvijas Republikas pastāvīgās 

pārstāves ES vietnieks; 

Miks Strazdiņš, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministra padomnieks; 

Linda Leja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas nozares padomniece; 

Anna Popkova, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas nozares padomniece. 

 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs     Artūrs Toms Plešs 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretārs        Edvīns Balševics 

                                            
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020C0731%2801%29 


