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attīstības ministrijai

 
 
Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par dažu atmosfēru 
piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un 
direktīvas 2003/35/EK grozīšanu 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas sagatavo pozīciju “Par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu 
valstu emisiju samazināšanu un direktīvas 2003/35/EK grozīšanu”. Atzinīgi 
vērtējot ministrijas sagatavoto pozīciju un nostāju, LPS tomēr kopumā iebilst, 
jo Latvijai sasniegt norādītās jaunās emisiju samazināšanas saistības SO2, 
NOX, NMGOS, NH3, daļiņām PM2,5 un CH4 laika posmam no 2020. līdz 
2030. gadam varētu būt pārāk liels izaicinājums. LPS izsaka šaubas, vai 
izmaksas to sasniegšanai būs samērīgas. Būtu nepieciešams noskaidrot, kādu 
ietekmi izvirzīto emisiju griestu sasniegšana atstās uz tautsaimniecību 
(piemēram, lauksaimniecību), pašvaldībām un mājsaimniecībām. 

LPS ir šādi konkrēti iebildumi un priekšlikumi tekstam: 
1. sadaļa “Ietekme uz budžetu” jāpapildina, norādot ietekmi uz 

pašvaldību budžetu un mājsaimniecību budžetu; 
2. pozīcijas 3. daļas Latvijas Republikas pozīcija tekstā: 

a. jānorāda, ka emisiju griestiem dalībvalstij jābūt 
sasniedzamiem bez nesamērīgām izmaksām un neatstājot 
būtisku ietekmi uz valsts ekonomiku. Ieteikums trešajā 
rindkopā atdalīt no pārējā rindkopas teksta un izcelt ar melnu 
tekstu: “Latvija norāda, ka prasību izpilde ir problemātiska 
jau spēkā esošās direktīvas 2001/81/EK prasību ieviešanā un 
īpaši sarežģīta būs Valsts kopējo emisiju samazināšanas 
direktīvas priekšlikumā ietverto robežvērtību nodrošināšana 
2030. gadam. Uzskatām, ka Latvijai kopumā tas radīs 
ievērojamu finansiālu slogu, tai skaitā ņemot vērā Latvijas 



 
 

 

2

GDP, kaut arī pat atbilstoši samazinātas, emisijas niecīgi 
ietekmēs kopējo gaisa kvalitātes uzlabošanos Eiropas 
Savienības mērogā”. 

b. (1) redakcionāli jālabo izteikums “katras valsts īstenotie 
pasākumi valsts kopējo emisiju samazināšanai nodrošinās 
pārrobežu piesārņojuma pārnesi”; 

c. (2) jau šajā vietā pozīcijas tekstā jāapkopo un konkrēti 
jāieraksta Latvijas būtiskākie iebildumi saistībā ar 
norādītajām jaunajām emisiju samazināšanas saistībām, 
ieteicams te ievietot arī 3. daļas būtisko pēdējo rindkopu: 
“Latvija vērš uzmanību, ka, nosakot emisiju samazināšanas 
mērķus, nepieciešams izvērtēt un rēķināties ar Klimata 
politikas ietvaros (Saistību pārdales lēmumā) valstīm noteikto 
atļauto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu periodam līdz 
2020. gadam, tādējādi saskaņojot Klimata politikas mērķus 
2020.–2030. gadam arī ar šajā direktīvā noteiktajiem 
mērķiem”. 

d. teksta rindkopā par NOx izslēgt rindkopas otro teikumu 
“Uzskatām, ka atbalstu minētās prasības ieviešanai sniegs 
šobrīd Eiropas Padomes vides darba grupā procesā esošais 
regulējuma priekšlikums attiecībā uz vidējas jaudas katlumāju 
emisiju samazinājumu”, jo daudzām Latvijas pašvaldībām šis 
priekšlikums radīs papildu ieguldījumu nepieciešamību,  

e. zem 7.–12. attēla ieteikums precizēt to nosaukumus, kuri tikai 
daļēji atbilst attēlotajam – attēlotā informācija nav attiecīgās 
emisijas prognoze, bet esošā situācija un EK noteiktie emisiju 
griesti dalībvalstij. 
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