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ATJAUNOJAMIE ENERGORESURSI

Atjaunojamie enerģijas avoti (vēja enerģija, saules enerģija, hidroelektroenerģija,
okeāna enerģija, ģeotermālā enerģija, biomasa un biodegviela) ir fosilā kurināmā
alternatīvas, kas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, dažādot
energoapgādi un samazināt atkarību no nedrošajiem un nepastāvīgajiem fosilā
kurināmā, jo īpaši naftas un gāzes, tirgiem. Aizvadītajos 15 gados ir būtiski
paplašināts ES tiesiskais regulējums, kas veicina atjaunojamo energoresursu
izmantošanu. ES vadītāji 2009. gadā nosprauda mērķi – līdz 2020. gadam panākt,
lai atjaunojamo energoresursu īpatsvars būtu 20 % no visa ES energopatēriņa.
Savukārt 2018. gadā tika nolemts, ka līdz 2030. gadam ir jāpanāk, lai atjaunojamo
energoresursu īpatsvars būtu 32 % no visa ES energopatēriņa. Ņemot vērā jaunās
ES vērienīgās ieceres klimata jomā, 2021. gada jūlijā abām likumdevējām iestādēm
līdz 2030. gadam sasniedzamo mērķrādītāju tika piedāvāts pārskatīt, nosakot 40 %
īpatsvaru. Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā un tam sekojošo enerģētisko
krīzi, ES vienojās vēl pirms 2030. gada strauji samazināt savu atkarību no Krievijas
fosilā kurināmā, tādēļ ātrāk īstenojot enerģētikas pārkārtošanas procesu. Patlaban
tiek apspriestas atjaunojamo energoresursu politikas atjauninātās pamatnostādnes
2030. gadam un laika periodam pēc 2030. gada.

JURIDISKAIS PAMATS UN MĒRĶI

Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. pants.

SASNIEGUMI

A. Atjaunojamo energoresursu direktīva
1. Atjaunojamo energoresursu direktīva (RED I) – ceļā uz 2020. gadu
Sākotnējā Atjaunojamo energoresursu direktīvā, kas saskaņā ar koplēmuma
procedūru pieņemta 2009. gada 23. aprīlī (Direktīva 2009/28/EK, ar ko atceļ
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK), ir noteikts, ka līdz 2020. gadam obligāti
jāpanāk, lai no atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas patēriņa īpatsvars būtu 20 %
no ES energopatēriņa. Turklāt visām dalībvalstīm bija jānodrošina no atjaunojamiem
energoresursiem iegūtas transporta degvielas 10 % īpatsvars. Direktīvā ir arī
izklāstīti dažādi mehānismi, kurus dalībvalstis varēja izmantot, lai sasniegtu savus
mērķrādītājus (piemēram, atbalsta shēmas, izcelsmes apliecinājumi, kopīgi projekti,
dalībvalstu un trešo valstu sadarbība), kā arī biodegvielas ilgtspējas kritēriji.
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Līdz 2020. gadam direktīvā bija apstiprināti pašreizējie nacionālie atjaunojamo
energoresursu mērķrādītāji katrai valstij, ņemot vērā attiecīgās valsts sākotnējo
situāciju un arī to, kādas tai vispār ir iespējas izmantot atjaunojamos energoresursus
(no atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas īpatsvars diapazonā no 10 % Maltai
līdz 49 % Zviedrijai). Valsts atjaunojamo energoresursu rīcības plānā katra ES
dalībvalsts izklāsta, kā tā ir iecerējusi savu mērķrādītāju sasniegt, un sniedz vispārēju
ievirzi valsts atjaunojamo energoresursu politikas īstenošanai. Reizi divos gados ES
dalībvalstis publicēja valsts progresa ziņojumus par atjaunojamiem energoresursiem,
kuros izvērtēja, ciktāl tām savu valsts mērķi ir izdevies sasniegt.
2. Atjaunojamo energoresursu direktīva (RED II/III/IV) – ceļā uz 2030. gadu
Kā vienu no elementiem uz Eiropas zaļā kursa īstenošanu vērsto pasākumu kopumā
Komisija 2021. gada jūlijā piedāvāja grozījumu Atjaunojamo energoresursu direktīvā
(RED II), lai tajā noteiktos atjaunojamo energoresursu mērķrādītājus saskaņotu ar
jaunajām un vērienīgajām iecerēm klimata jomā. Saistošo mērķrādītāju atjaunojamo
energoresursu īpatsvaram ES energoresursu struktūrā Komisija piedāvāja palielināt,
nosakot, ka līdz 2030. gadam attiecīgais īpatsvars ir jānodrošina 40 % apmērā, turklāt
ar papildu mērķrādītājiem veicināja no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas –
piemēram, ūdeņraža, – plašāku izmantošanu rūpniecības un transporta nozarēs.
Ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu, Komisija 2022. gada maijā kā vienu no
plāna REPowerEU komponentiem piedāvāja jaunu (RED III) grozījumu, lai panāktu,
ka ātrāk notiek pārkārtošanās uz tīras enerģijas izmantošanu, tā pakāpeniski likvidējot
atkarību no Krievijas fosilā kurināmā. Komisija piedāvāja uzstādīt siltumsūkņus,
palielināt saules fotoelementu jaudu un importēt no atjaunojamiem resursiem
iegūtu ūdeņradi un biometānu, lai atjaunojamo energoresursu īpatsvara mērķrādītāju
2030. gadam palielinātu līdz 45 %.
Komisija 2022. gada 9. novembrī piedāvāja vēl vienu jaunu (RED IV) grozījumu
Padomes regulai, ar kuru nosaka sistēmu, kas ļauj ātrāk izvērst atjaunojamo
energoresursu izmantošanu. Priekšlikumā ierosināts atjaunojamās enerģijas ražotnes
uzskatīt par sevišķi svarīgu sabiedrības interešu objektiem, jo tā varētu īstenot jaunas
procedūras ātrākai atļauju piešķiršanai un īpašos gadījumos būtu iespējams atkāpties
no ES vides tiesību aktiem.
Patlaban tiek apspriestas enerģētikas politikas pamatnostādnes 2030. gadam un laika
periodam pēc 2030. gada.
Līdz ar citiem tiesību aktiem, kas veido kopumu “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”,
2018. gada decembrī stājās spēkā pārskatītā Atjaunojamo energoresursu direktīva
(Direktīva (ES) 2018/2001), ar ko ir iecerēts nodrošināt ES iespēju pasaules mērogā
saglabāt savas līderpozīcijas atjaunojamo energoresursu nozarē un – plašākā
nozīmē – palīdzēt ES pildīt emisijas samazināšanas saistības, ko tā ir uzņēmusies
saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Pārskatītā direktīva ir bijusi spēkā kopš 2018. gada
decembra, un līdz 2021. gada jūnijam tai ES dalībvalstīs bija jākļūst par valsts likumu,
kas no 2021. gada 1. jūlija turpmāk ir spēkā. Direktīvā Eiropas Savienībai ir noteikts
jauns, saistošs atjaunojamo energoresursu mērķrādītājs, proti, līdz 2030. gadam ir
jāpanāk, lai attiecīgo resursu īpatsvars būtu 32 % no enerģijas galapatēriņa – turklāt
ir paredzēta iespēja šo mērķrādītāju līdz 2023. gadam pārskatīt, lai to palielinātu –, un
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lielāks mērķrādītājs atjaunojamo energoresursu īpatsvaram transporta nozarē, proti,
līdz 2030. gadam ir jāpanāk, lai attiecīgais īpatsvars tajā būtu 14 %.
Ja nav pārskatītu nacionālo mērķrādītāju, tad 2020. gadam noteiktie nacionālie
atjaunojamo energoresursu mērķrādītāji būtu jāuzskata par katras attiecīgās
dalībvalsts minimālo ieguldījumu laikposmā līdz 2030. gadam. Īstenojot stratēģiju
ilgtspējīgai Eiropa līdz 2030. gadam, ES dalībvalstis piedāvās savus nacionālos
energoresursu mērķrādītājus un izstrādās 10 gadu nacionālos enerģētikas un klimata
plānus, un pēc tam reizi divos gados sagatavos progresa ziņojumus. Šos plānus
izvērtēs Komisija, kas varēs rīkoties ES līmenī, lai nodrošinātu, ka attiecīgie
mērķrādītāji ir atbilstoši vispārējiem ES mērķrādītājiem.
B. Eiropas zaļais kurss
Komisija 2019. gada 11. decembrī nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas zaļo kursu.
Šajā zaļajā paktā ir sīki izklāstīta iecere līdz 2050. gadam panākt, ka Eiropa kļūst
par klimatneitrālu kontinentu, un tādēļ nodrošināt apgādi ar tīru un drošu enerģiju par
pieņemamu cenu.
1. Plāns REPowerEU
Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, enerģētikas tiesību aktu kopums, kas ietver
arī pārskatīto Energoefektivitātes direktīvu, ar plānu REPowerEU 2022. gada 18. maijā
tika grozīts, lai pakāpeniski likvidētu atkarību no Krievijas fosilā kurināmā. Ar jauno
grozījumu piedāvāts saistošo mērķrādītāju atjaunojamo energoresursu īpatsvaram ES
energoresursu struktūrā 2030. gadam palielināt līdz 45 % un atbilstoši vērienīgajām
jaunā plāna REPowerEU iecerēm pielāgot arī visus pakārtotos mērķrādītājus, tostarp
šādus:
— pakāpeniski īstenojams pienākums uz jaunām ēkām uzstādīt saules enerģijas

paneļus;

— no atjaunojamiem resursiem iekšzemē saražota ūdeņraža 10 miljonu tonnu
mērķrādītājs, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam;

— siltumsūkņu plašāka izmantošana atsevišķās ēkās, kas jāpanāk divreiz ātrākā
tempā, nekā tas notiek patlaban;

— no nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas īpatsvara
mērķrādītājs (75 % rūpniecībai un 5 % transportam);

— lielāks biometāna ražošanas apjoms 35 miljardu kubikmetru apmērā, kas jāpanāk
līdz 2030. gadam.

2. Eiropas zaļā kursa īstenošana
Komisija 2021. gada 14. jūlijā publicēja jaunu enerģētikas tiesību aktu kopumu
ar paziņojumu “Gatavi mērķrādītājam 55 %”: ES 2030. gadam nospraustā
klimata mērķrādītāja sasniegšana ceļā uz klimatneitralitāti”. Pārskatot Atjaunojamo
energoresursu direktīvu, saistošo mērķrādītāju atjaunojamo energoresursu īpatsvaram
ES energoresursu struktūrā Komisija piedāvāja palielināt, nosakot, ka līdz 2030. gadam
attiecīgais īpatsvars ir jānodrošina 40 % apmērā, turklāt piedāvāja noteikt mērķrādītājus
valstu līmenī, proti:
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— jaunu 49 % īpatsvara mērķrādītāju, kas līdz 2030. gadam ir jāsasniedz attiecībā
uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēku sektorā;

— jaunu 1,1 procentpunkta ikgadējo palielinājumu attiecībā uz atjaunojamo
energoresursu izmantošanu rūpniecības nozarē;

— obligātu 1,1 procentpunkta ikgadējo palielinājumu attiecībā uz atjaunojamo
energoresursu izmantošanu siltumapgāde un aukstumapgādei dalībvalstīm, kuras
šādus resursus minētajām vajadzībām izmanto;

— indikatīvu 2,1 procentpunkta ikgadējo palielinājumu attiecībā uz atjaunojamo
energoresursu, kā arī siltuma un aukstuma pārpalikuma izmantošanu centralizētas
siltumapgādes un aukstumapgādes vajadzībām.

Cenšoties panākt transporta nozares dekarbonizāciju un dažādošanu, Komisija
nosaka:
— ka līdz 2030. gadam pilnīgi visiem transporta veidiem ir jāsasniedz 13 %

mērķrādītājs attiecībā uz transporta degvielas siltumnīcefekta gāzu emisijas
intensitāti;

— ka līdz 2030. gadam ir jāpanāk modernās biodegvielas un biogāzes resursu 2,2 %
īpatsvars, ar starpposma mērķi līdz 2025. gadam nodrošināt 0,5 % īpatsvaru
(vienkārša uzskaite);

— ka līdz 2030. gadam ir jāpanāk, lai rūpniecības nozarē, cita starpā ar
enerģētiku nesaistītām vajadzībām, no nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamiem
energoresursiem iegūtas degvielas īpatsvars būtu 2,6 % un lai atjaunojamo
energoresursu īpatsvars ūdeņraža patēriņā būtu 50 %.

Joprojām tiek apspriestas turpmākās politikas pamatnostādnes 2030. gadam un laika
periodam pēc 2030. gada.
3. Tīru enerģiju ikvienam Eiropā
Komisija 2016. gada 30. novembrī publicēja iepriekšējo tiesību aktu kopumu “Tīru
enerģiju ikvienam Eiropā”, kas ir daļa no plašākas Enerģētikas savienības stratēģijas.
Savukārt 2018. gada decembrī stājās spēkā pārskatītā Atjaunojamo energoresursu
direktīva (Direktīva (ES) 2018/2001), ar ko no atjaunojamiem resursiem iegūtas
enerģijas patēriņu ir piedāvāts veicināt arī šādi:
— plašāk sākt izmantot atjaunojamos resursus elektroenerģijas nozarē;

— integrēti iekļaut atjaunojamos energoresursus siltumapgādes un aukstumapgādes
nozarē (jauns noteikums – orientējošs atjaunojamo energoresursu īpatsvara
ikgadējs pieaugums par 1,3 % siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē);

— panākt dekarbonizāciju un dažādošanu transporta nozarē, nosakot:

— ka no atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas patēriņa īpatsvars līdz
2030. gadam ir 14 % no visa transporta nozares patēriņa,

— ka līdz 2030. gadam ir jāpanāk modernās biodegvielas un biogāzes
resursu 3,5 % īpatsvars, ar starpposma mērķi līdz 2025. gadam nodrošināt
1 % īpatsvaru (divkārša uzskaite),
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— ka pirmās paaudzes biodegvielas resursu īpatsvara maksimums autoceļa
un dzelzceļa transporta sektorā ir 7 %, un ir plānots līdz 2030. gadam,
izmantojot attiecīgu sertifikācijas sistēmu, pakāpeniski beigt izmantot
palmu eļļu (un citus no pārtikas kultūraugiem ražotas biodegvielas
resursus, kas palielina CO2 emisiju apjomu);

— nostiprināt ilgtspējas kritēriju, ko ES ir noteikusi attiecībā uz bioenerģiju;

— panākt, lai savlaicīgi un izmaksu ziņā lietderīgi patiešām tiek sasniegts ES līmenī
saistošais mērķis.

4. No atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas finansēšanas mehānisms
Tiesību aktu kopumā “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” Komisija ir izveidojusi ES
finansēšanas mehānismu (Regula 2020/1294), kura pamatā ir tā dēvētās Pārvaldības
regulas (Regula (ES) 2018/1999) 33. pants. Minētais mehānisms ir spēkā kopš
2020. gada septembra, un īstenošanas procesu Komisija joprojām turpina. Jauno plāna
REPowerEU mērķu īstenošanas vajadzībām laika periodā līdz 2027. gadam papildus
nāksies ieguldīt vēl 210 miljardus EUR.
Galvenais šī mehānisma mērķis ir palīdzēt valstīm sasniegt gan savus individuālos, gan
kolektīvos atjaunojamo energoresursu mērķrādītājus. Finansēšanas mehānisms vieno
valstis, kas iegulda projektu finansēšanā (ieguldītājas valstis), ar valstīm, kuras piekrīt,
ka to teritorijā tiek īstenoti jauni projekti (uzņēmējas valstis). Komisija izklāsta, kāda ir
mehānisma īstenošanas sistēma un finansēšanas līdzekļi, un nosaka, ka mehānismam
atbilstošas darbības var finansēt ar dalībvalstu, ES finansējuma vai privātā sektora
ieguldījumu.
Šī finansēšanas mehānisma izmantošanas rezultātā saražotās enerģijas apjoms tiks
ņemts vērā, nosakot, ciktāl visām valstīm, kuras piedalās mehānisma īstenošanā, ir
izdevies sasniegt atjaunojamo energoresursu mērķrādītājus, un tas palīdzēs arī īstenot
Eiropas zaļā kursa vērienīgo ieceri līdz 2050. gadam panākt oglekļneitralitāti.
C. Turpmākie pasākumi
1. Eiropas enerģētikas tīkls
Komisija 2020. gada decembrī pieņēma priekšlikumu minētos noteikumus pārskatīt,
tiecoties savienot reģionus, kas pašlaik no Eiropas enerģijas tirgiem ir izolēti.
Pārskatīšanas rezultātā ir iecerēts Eiropas energosistēmā veicināt pamatīgu
atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugumu atbilstoši visaptverošajam Eiropas
zaļā kursa mērķim līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.
Eiropas Parlaments 2020. gada jūlijā pieņēma rezolūciju par Eiropas
energoinfrastruktūras (Eiropas enerģētikas tīkla – TEN-E) pamatnostādņu
pārskatīšanu, ar ko attiecīgās pamatnostādnes ir iecerēts atjaunināt un nodrošināt to
atbilstību ES klimata politikai. Sākotnējais Lēmums Nr. 1254/96/EK jau vairākas reizes
ir pārskatīts, un ar Regulu (ES) Nr. 347/2013 ir noteiktas Eiropas energoinfrastruktūras
pamatnostādnes, kas ir spēkā patlaban.
2. Enerģijas nodokļu direktīvas pārskatīšana
Komisija 2021. gada jūlijā publicēja priekšlikumu par Enerģijas nodokļu direktīvas
(Direktīva 2003/96/EK) pārskatīšanu, piedāvājot nodokļu uzlikšanu energoproduktiem
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saskaņot ar ES enerģētikas un klimata politikas nostādnēm, veicināt tīras tehnoloģijas
un likvidēt novecojušus izņēmumus un mazākas likmes, kas patlaban mudina izmantot
fosilā kurināmā resursus.
D. Ar konkrētiem resursiem saistīti jautājumi
1. Saules enerģija
Ar plānu REPowerEU ir ieviesta stratēģija, ar kuru iecerēts panākt, ka līdz 2025. gadam
saules fotoelementu jauda divkāršojas un ka līdz 2030. gadam uzstādītā šādu elementu
jauda ir 600 GW. Minētajā plānā arī iestrādāts pakāpeniski īstenojams juridisks
pienākums uz jaunām sabiedriskām, komerciālām un dzīvojamām ēkām uzstādīt
saules enerģijas paneļus un stratēģija, kuru īstenojot jāpanāk, ka divreiz ātrākā tempā
tiek izvērsta siltumsūkņu izmantošana centralizētās un komunālās siltumapgādes
sistēmās. Turklāt saskaņā ar minēto plānu dalībvalstīm ir jānoskaidro, kuras teritorijas
ir izdevīgas atjaunojamās enerģijas ražošanai, un jāpieņem tām izstrādāti plāni ar
īsākiem un vienkāršākiem atļauju piešķiršanas procesiem.
2. Biomasa un biodegviela
Atjaunojamo energoresursu direktīvā (Direktīva (ES) 2018/2001), kas ir spēkā
patlaban, cita starpā ir noteikts, ka līdz 2030. gadam ir jāsasniedz 3,5 % mērķrādītājs
modernās biodegvielas un biogāzes veidiem transporta nozarē, ar starpposma mērķi
līdz 2025. gadam nodrošināt 1 % īpatsvaru. Maksimālais 7 % īpatsvars pirmās
paaudzes biodegvielai autotransporta un dzelzceļa transporta nozarēs ir saglabāts,
taču ES līmenī ir noteikts pienākums degvielas piegādātājiem panākt konkrētu (6,8 %)
īpatsvaru, ko nodrošina mazemisiju un no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas
veidi, un ir paredzēts plašāk piemērot ilgtspējas kritērijus, kurus ES ir noteikusi
bioenerģijai (attiecinot tos arī uz biomasu un biogāzi, ko izmanto siltumapgādei,
aukstumapgādei un elektroenerģijas ražošanai). Komisija 2021. gada jūlijā publicēja
Atjaunojamo energoresursu direktīvas priekšlikumu, kurā noteikts, ka līdz 2030. gadam
ir jāpanāk modernās biodegvielas un biogāzes resursu 2,2 % īpatsvars, ar starpposma
mērķi līdz 2025. gadam nodrošināt 0,5 % īpatsvaru, un attiecīgie rādītāji ir jāsaskaņo
ar jaunā plāna REPowerEU mērķrādītājiem.
3. Ūdeņradis
Komisija 2020. gada jūlijā pieņēma ES Energosistēmas integrācijas stratēģiju un
jaunu ES Ūdeņraža stratēģiju, lai apsvērtu iespējas, kā no atjaunojamiem resursiem
iegūta ūdeņraža ražošana un izmantošana var palīdzēt panākt ES ekonomikas
dekarbonizāciju. Ūdeņraža stratēģijā ir noteikti trīs mērķrādītāji: līdz 2024. gadam ir
jāpanāk, ka ES ir no atjaunojamiem resursiem iegūta ūdeņraža elektrolīzeri ar vismaz
6 GW lielu jaudu un ka no atjaunojamiem resursiem tiek saražots līdz pat 1 miljonam
tonnu ūdeņraža; līdz 2030. gadam ir jāpanāk, ka ES ir no atjaunojamiem resursiem
iegūta ūdeņraža elektrolīzeri ar vismaz 40 GW lielu jaudu un ka no atjaunojamiem
resursiem tiek saražots līdz pat 10 miljoniem tonnu ūdeņraža; no 2030. gada sākas
no atjaunojamiem resursiem iegūta ūdeņraža izmantošana lielā mērogā. Komisija
2022. gada maijā savā plānā REPowerEU noteica līdz 2030. gadam īstenojamu
mērķrādītāju – no atjaunojamiem resursiem iekšzemē saražot 10 miljonus tonnu
ūdeņraža un 10 miljonus tonnu šāda ūdeņraža importēt.
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4. Jūras vēja enerģija
Komisija 2020. gada 19. novembrī publicēja īpašu ES stratēģiju attiecībā uz jūras
enerģiju ar paziņojumu “ES stratēģija atkrastes atjaunīgās enerģijas potenciāla
atraisīšanai klimatneitrālas nākotnes vārdā”, kurā jūras atjaunojamo energoresursu
iespējamais devums ir analizēts plašākā kontekstā, neaprobežojoties tikai ar enerģijas
ražošanas faktoru definēšanu. Šajā stratēģijā ir iecerēts panākt no jūras atjaunojamiem
energoresursiem ES saražotās elektroenerģijas apjoma palielināšanos no 12 GW
2020. gadā līdz vairāk nekā 60 GW 2030. gadā un līdz 300 GW 2050. gadā. Turklāt
stratēģijā ir plānots pārskatīt Eiropas enerģētikas tīkla tiesību aktus, lai tie būtu vairāk
piemērojami pārrobežu atkrastes energotīklam.
5. Okeāna enerģija
Komisija 2014. gada janvārī publicēja paziņojumu “Jūras enerģija. Kā rīkoties, lai
apgūtu Eiropas jūru un okeānu enerģijas potenciālu laikposmā līdz 2020. gadam un pēc
tā”. Minētajā paziņojumā ir izklāstīts rīcības plāns, kas īstenojams, lai atbalstītu plašāku
okeāna enerģijas izmantošanu, tostarp viļņu, plūdmaiņu, okeāna termālās enerģijas
konversijas un sāļuma gradienta spēka izmantošanu. Arī paziņojumā “ES stratēģija
atkrastes atjaunīgās enerģijas potenciāla atraisīšanai klimatneitrālas nākotnes vārdā”
ir uzsvērts, ka līdz 2030. gadam būs jāpanāk 5 reizes lielāka un līdz 2050. gadam
25 reizes lielāka jūras atjaunojamo energoresursu izmantošanas jauda.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments konsekventi ir atbalstījis atjaunojamo energoresursu izmantošanu un
akcentējis, ka ir svarīgi noteikt obligātus mērķus 2020. gadam[1] un pēdējā laikā arī
2030. gadam.
Parlaments 2014. gada februārī pieņēma rezolūciju, kurā kritizēja Komisijas
priekšlikumus attiecībā uz klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam,
uzskatot, ka tie ir tuvredzīgi un pieticīgi. Tas pieprasīja no atjaunojamiem resursiem
iegūtas enerģijas patēriņa 30 % obligāto īpatsvaru ES līmenī panākt, nosakot
attiecīgus saistošus mērķus katrai dalībvalstij, un transporta degvielai paredzēto mērķu
īstenošanu attiecināt arī uz laikposmu pēc 2020. gada.
Parlaments 2016. gada jūnijā pieņēma rezolūciju par progresa ziņojumu par
atjaunojamo enerģiju, kurā aicināja Komisiju iesniegt vērienīgāku klimata un
enerģētikas tiesību aktu kopumu 2030. gadam, nosakot ES augstāku mērķrādītāju
attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem – ne mazāk kā 30 % īpatsvaru, ko
nodrošina katras dalībvalsts nosprausto mērķu īstenošana. Pārskatot Atjaunojamo
energoresursu direktīvu, 2020. gadam jau pieņemtie mērķrādītāji bija jāuzskata par
minimālo pamatvērtību.
Ņemot vērā Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārskatīšanu, Parlaments
2018. gada janvārī atbalstīja ierosinājumu noteikt Savienībai saistošu vismaz 35 %

[1]Parlamenta 2005. gada 29. septembra rezolūcija par atjaunīgās enerģijas apmēru ES un priekšlikumiem konkrētām darbībām
(OV C 227 E, 21.9.2006., 599. lpp.), 2006. gada 14. februāra rezolūcija par atjaunīgās enerģijas avotu izmantošanu apsildē un
dzesēšanā (OV C 290 E, 29.11.2006., 115. lpp.), 2006. gada 14. decembra rezolūcija par rīcības plānu attiecībā uz biomasas
izmantošanu (OV C 317 E, 23.12.2006., 890. lpp.) un 2007. gada 25. septembra rezolūcija par Eiropas atjaunojamo enerģijas
avotu ceļvedi (OV C 219 E, 28.8.2008., 82. lpp.).
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atjaunojamo energoresursu īpatsvara mērķrādītāju 2030. gadam un nostiprināja
tiesības uz pašpatēriņu. Pēc sarunām ar Padomi saistošais mērķrādītājs ES tika
samazināts, nosakot, ka tie ir vismaz 32 %.
Parlaments 2020. gada janvārī pieņēma rezolūciju par Eiropas zaļo kursu un tajā
sniedza vairākus ieteikumus, tostarp attiecībā uz to, kā nodrošināt apgādi ar tīru
un drošu enerģiju par pieņemamu cenu. Ar šādu domu tas pieprasīja Atjaunojamo
energoresursu direktīvu pārskatīt un noteikt saistošus nacionālos mērķrādītājus
katrai dalībvalstij, kā arī ieteica visās nozarēs un politikas jomās iestrādāt principu
“energoefektivitāte pirmajā vietā”.
Parlaments 2021. gada maijā pieņēma divas rezolūcijas, proti, par ES Energosistēmas
integrācijas stratēģiju un par ES Ūdeņraža stratēģiju, kurās atbalstīta izvēle par
labu dekarbonizācijai un elektroenerģijas un ūdeņraža iegūšanai no atjaunojamiem
resursiem. Parlaments arī aicināja Komisiju piešķirt zaļajam ūdeņradim izcelsmes
apliecinājumu un strukturēt diskusiju saistībā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvas
pārskatīšanu, kā arī valsts atbalstam paredzēto pamatnostādņu pārskatīšanu, lai
tādējādi veicinātu atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu.
Parlaments 2022. gada februārī pieņēma rezolūciju par Eiropas Atkrastes atjaunīgās
enerģijas stratēģiju. Rezolūcijā atzīmēts, ka būtu vajadzīga 70–79 GW uzstādītā
atkrastes vēja enerģijas iekārtu jauda, lai līdz 2030. gadam izmaksu ziņā
konkurētspējīgi panāktu siltumnīcefekta gāzu apjoma samazināšanos par 55 %, turklāt
dalībvalstis, kā arī publiskais un privātais sektors aicināts līdz 2030. gadam šo 55 %
samazinājuma mērķrādītāju pārsniegt.
Pirmā lasījuma nostājā, kas attiecībā uz Atjaunojamo energoresursu direktīvas
(RED III) pārskatīšanu pieņemta 2022. gada 14. septembrī, Parlaments atbalstīja
Komisijas priekšlikumu līdz 45 % palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru,
kurš ES enerģijas galapatēriņā ir jāpanāk līdz 2030. gadam. Ar attiecīgo ziņojumu
Komisijas priekšlikums ir grozīts, nosakot lielākus pakārtotos mērķrādītājus konkrētām
nozarēm, tādām kā transports, ēkas, centralizētā siltumapgāde un aukstumapgāde.
Transporta nozarei savas siltumnīcefekta gāzu emisijas nāktos samazināt par
16 %, un tas būtu jāpanāk ar lielāku modernās biodegvielas proporciju un
vairāk izmantojot no nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamiem resursiem iegūtu
degvielu, piemēram, ūdeņradi. Rūpniecībai atjaunojamo energoresursu izmantošanas
apjoms būtu jāpalielina par 1,9 procentpunktiem gadā, savukārt centralizētās
siltumapgādes tīkliem – par 2,3 procentpunktiem. Katrai dalībvalstij būs jāizstrādā
divi pārrobežu projekti zaļās elektroenerģijas plašākai izmantošanai, un dalībvalstīm,
kuru gada elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 100 TWh, līdz 2030. gadam būs
jāizstrādā trešais šāds projekts. Parlaments arī pieņēma grozījumus, kuros prasīts
pakāpeniski samazināt primārās koksnes īpatsvaru, kas tiek ņemts vērā atjaunojamo
energoresursu uzskaites vajadzībām.

Matteo Ciucci
09/2022
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