«Fit for 55» pakotnes aktualitātes.
Klimata likumprojekts

Nacionālās enerģētikas un klimata padomes sēde
2021. gada 29. septembris

«Fit for 55» pakotne

•

•

2021. gada 14. jūlijā
Eiropas Komisija nāca
klajā ar virkni tiesību aktu
priekšlikumu pakotni «Fit
for 55» jeb «gatavi
mērķrādītājam 55%»
Mērķis: īstenot Eiropas
Savienības kopējo mērķi
līdz 2030. gadam
samazināt siltumnīcefekta
gāzu emisijas par vismaz
55% salīdzinājumā ar
1990. gadu, kā arī
veicināt vižību uz ES
klimatneitralitāti
2050.gadā

Atbildīgā
ministrija

Tiesību akta priekšlikums
1

Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals ZM
from land use, land use change and forestry

2

Effort Sharing Regulation

VARAM

3

Amendment to the Renewable Energy Directive to implement the ambition of the new
2030 climate target (Directive)

EM

4
5
6
7
8

Proposal for a Directive on energy efficiency (recast) (Directive)
Revision of the EU Emission Trading System for Aviation (Directive)
ReFuelEU Aviation – sustainable aviation fuels (Regulation)
FuelEU Maritime – green European maritime space (Regulation)
Revision of the Directive on deployment of the alternative fuels infrastructure
(Regulation)
Strategic rollout plan to support rapid deployment of alternative fuels infrastructure
(Communication)

EM
VARAM
SM
Nav vienošanās
SM

Amendment of the Regulation setting CO2 emission standards for cars and vans
(Regulation)
Carbon border adjustment mechanism (Regulation)

SM

Revision of the Market Stability Reserve (Decision)
Social Climate Fund (Regulation)

VARAM
Nav vienošanās

9

10
11
12
13
14
15
16

SM

FM (par pozīcijas
izstrādi)
Revision of the Energy Tax Directive (Directive)
FM
Revision of the EU Emission Trading System (Directive)
VARAM
Notification on the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation SM
(CORSIA) (Decision)

Progress “Fit for 55” priekšlikumu analīzē
un nacionālo pozīciju izstrādē
Nacionālās aktivitātes:
• Izveidota starpministriju darba grupa klimata politikas koordinācijai
• Notiek tiesību aktu priekšlikumu analīze un Latvijas nacionālo pozīciju
gatavošana, saskaņošana
ES aktivitātes:
• Regulāras ekspertu darba grupu sanāksmes
• Vides ministru padome 6.oktobrī
• Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padome
• Lauksaimniecības ministru padome
• Ekonomikas un finanšu ministru padome
• Eiropadome: 21-22/10 un 16-17/12 (šobrīd nav zināma EUCO iesaiste)

Prognozējamie izaicinājumi Latvijā «Fit for 55»
pakotnes īstenošanai

• Paaugstināto mērķu sasniegšana (nepieciešams pārskatīt pasākumus,
kā arī plānot papildus pasākumus paaugstināto mērķu īstenošanai)
• Ietekme uz tautsaimniecību un sociāli vismazāk aizsargātajām
grupām, īpaši ņemot vērā plānoto ES ETS paplašināšanu uz ēku un
transporta sektoru (Klimata Sociālais fonds varētu daļēji risināt šo
problēmu)
VARAM 2021. gada 12. jūlijā noslēdza līgumu ar Fizikālās enerģētikas institūtu par pētījuma
izstrādi attiecībā uz Saistību pārdales regulas un ES ETS grozījumiem (t.sk. paplašināšanu):
Latvijas tautsaimniecības attīstības scenāriji un to īstenošanas sociālekonomiskais
novērtējums atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātajiem priekšlikumiem par nacionālo
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķu 2030. gadam kāpināšanu un
Eiropas Savienības Emisiju tirdzniecības sistēmas tvēruma paplašināšanu

Jaunais likumprojekts – Klimata likums

Klimata likumprojekts tiek izstrādāts ar mērķi pilnveidot klimata pārmaiņu
politikas jomas juridisko ietvaru, izveidojot regulējumu, kas ietvertu visus
būtiskākos klimata politikas nosacījumus vienuviet:
➢ Tiek apvienotas tiesību normas, kas izriet no likuma «Par
piesārņojumu» un likuma «Par Latvijas dalību Kioto protokola
elastīgajos mehānismos»
➢ Tiek iekļautas jaunas tiesību normas, ņemot vērā plānotos
izaicinājumus virzībā uz klimatneitralitāti un klimatnoturības
veicināšanu

Klimata likumprojekta ietvars
SEG emisiju
samazināšana

Pielāgošanās
klimata
pārmaiņām

Klimata
finansējums

Ilgtermiņa
stratēģija

Pielāgošanās
plāns

KPFI
uzraudzība

ne-ETS
(nozaru
mērķi)

Klimata
pārmaiņu
monitorings

EKII

Ziņošana par
SEG emisijām

Klimata
pārmaiņu
ietekmju
prognozes

Modernizācijas
fonds

ES ETS

Valsts budžets
& klimata
finansējums

Dažādi

Oglekļa
dioksīda
uztveršana un
izmantošana

Brīvprātīga
sistēma CO2
piesaistei

Aviācijas emisiju
monitorings

Jūrniecības
emisiju
monitorings

Klimata likumprojekts - horizontālie jautājumi

•

Lai veicinātu visu nozaru iesaisti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā
un konkrētu pasākumu īstenošanā attiecībā uz sektoriem, kas netiek aptveri
ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, ir jānosaka konkrēti nozarēm
saistoši mērķi.

•

Lai tiktu koordinēta klimata politikas izstrāde un izpilde, tiek plānots izveidot
starpinstitūciju darba grupas gan attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu
/esošās darba grupas ietvars/, gan attiecibā uz pielāgošanos klimata
pārmaiņām.

Klimata likumprojekts - sabiedriskā apspriešana
un turpmākie soļi*

•

Klimata likumprojekta sabiedriskā apspriešana noslēdzās š.g. 24. augustā.

•

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti komentāri no 17 sociālajiem
partneriem.

•

Klimata likumprojekta saskaņošana ar ministrijām plānota š.g.
oktobrī/novembrī. Attiecīgi likumprojekta iesniegšana apstiprināšanai Ministru
kabinetā plānota 2022. gada I ceturksnī

•

Klimata likumprojektu plānots iesniegt izskatīšanai LR 13. Saeimai 2022.gada
II ceturksnī

* Laika grafiks ir indikatīvs

Paldies par uzmanību!

