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Grozījums Nr.  881 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Dalībvalstis pieprasa tīklu 

operatoriem un valsts regulatoriem 

nodrošināt ilgtermiņa tīkla un sistēmas 

plānošanu un veikt atbilstīgos pasākumus, 

lai izstrādātu pārvades un sadales tīkla 

infrastruktūru, viedos tīklus, glabāšanas 

iekārtas un elektroapgādes sistēmu, 

tādējādi nodrošinot sistēmas piemērotību 

aizvien augstākam elektroenerģijas 

ražošanas no atjaunojamajiem 

energoresursiem līmenim un garantējot 

drošu elektroapgādes sistēmas darbību, 

tostarp starpsavienojumus starp 

dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un 

trešām valstīm. Dalībvalstis arī veic 

attiecīgus pasākumus, lai paātrinātu 

atļauju piešķiršanas procedūras tīklu 

infrastruktūrai un koordinētu tīklu 

infrastruktūras apstiprināšanu, 

izmantojot administratīvas un plānošanas 

procedūras. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu sistēmas piemērotību aizvien augstākam elektroenerģijas ražošanas no 

atjaunojamajiem energoresursiem līmenim, dalībvalstīm jānodrošina, ka ir veikti pasākumi 

tīkla un sistēmas ilgtermiņa plānošanai, kā arī attīstībai, ietverot visas būtiskās 

energoapgādes sistēmas daļas. 

 

Grozījums Nr.  882 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 
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20. pants – -1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.a Saskaņā ar tīkla izturībai un 

drošībai izvirzītajām profilakses prasībām, 

kas pamatojas uz pārredzamiem un 

nediskriminējošiem kritērijiem, ko ir 

noteikušas kompetentas valsts iestādes: 

 a) dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 

sistēmu operatori un sadales sistēmu 

operatori savā teritorijā nodrošina no 

atjaunojamajiem energoresursiem ražotas 

elektroenerģijas pārvadi un sadali; 

 b) attiecībā uz elektroenerģiju, kas 

iegūta no atjaunojamajiem 

energoresursiem, dalībvalstis arī paredz 

vai nu prioritāru pieeju, vai nodrošinātu 

pieeju tīkla sistēmai; 

 c) dalībvalstis nodrošina, ka, 

izvietojot elektroenerģijas ražošanas 

iekārtas, pārvades sistēmu operatori, 

ciktāl netiek apdraudēta droša valsts 

elektroapgādes sistēma darbība un tiek 

ievēroti visi turpmāk minētie nosacījumi, 

dod priekšroku iekārtām, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus: 

 i) dažādu atjaunojamo 

energoresursu īpatsvars attiecīgās 

dalībvalsts elektroenerģijas galīgajā 

patēriņā ir vismaz 33 %, 

 ii) attiecīgā dalībvalsts ir virzībā uz 

to, lai sasniegtu savus valsts mērķus 

2030. gadam, 

 iii) attiecīgā dalībvalsts ir pilnībā 

atvērusi savus tirgus, tostarp visus 

palīgpakalpojumus, atjaunojamo 

energoresursu dalībai un izveidojusi 

pārredzamu metodiku saistībā ar 

samazinājuma noteikumiem. 

 Ja attiecīgā dalībvalsts nolemj atcelt 

prioritāro piegādi atjaunojamo 

energoresursu jaudai, kas jāuzstāda, 

pamatojoties uz šie kritērijiem, tā pieņem 

atbilstīgus ar tīklu un tirgu saistītus 

operatīvus pasākumus, kas mazina šo 
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izmaiņu negatīvo ietekmi uz pašreizējām 

atjaunojamās enerģijas ražošanas 

iekārtām. Attiecīgā dalībvalsts pamato, ka 

prioritārās piegādes atcelšana neietekmēs 

mērķi līdz 2030. gadam samazināt 

Savienības kopējās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas vismaz par 40 % salīdzinājumā 

ar 1990. gada līmeni. 

 Prioritārā piegāde jebkurā gadījumā tiek 

saglabāta iekārtām, kuru maksimālā 

jauda ir 1 MW, un iekārtām, ko darbina 

atjaunojamo energoresursu 

energokopienas. 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā direktīvā ir jāsaglabā atjaunojamo energoresursu enerģijas prioritārās piekļuves un 

prioritārās piegādes nosacījumi. 

 

Grozījums Nr.  883 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.b Dalībvalstis pieprasa pārvades 

sistēmu operatoriem un sadales sistēmu 

operatoriem pilnībā segt izmaksas par 

tādiem tehniskiem pielāgojumiem kā 

pieslēgumi tīklam un tīkla nostiprināšana, 

tīkla darbības uzlabojumi un noteikumu 

publiskošana par tīkla kodu 

nediskriminējošu piemērošanu, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu jaunu ražotāju 

integrāciju, kuri tīklā piegādā 

elektroenerģiju, kas iegūta no 

atjaunojamajiem energoresursiem, īpašu 

uzmanību pievēršot ražotājiem, kas 

atrodas nomaļos reģionos un reģionos ar 

zemu apdzīvotības līmeni. Pārvades 

sistēmas operatoriem un sadales sistēmas 

operatoriem ir tiesības prasīt, lai valsts 
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iestādes atlīdzina izmaksas. 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā tradicionālās elektroenerģijas ražotāji vēsturiski nav atbalstījuši tīkla paplašināšanas 

un atjaunošanas izmaksas, būtu netaisnīgi šīs izmaksas piemērot atjaunojamajiem 

energoresursiem. 

 

Grozījums Nr.  884 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.c Dalībvalstis pieprasa pārvades 

sistēmu operatoriem un sadales sistēmu 

operatoriem nodrošināt, ka jebkuram 

jaunam ražotājam, kas ražo enerģiju no 

atjaunojamajiem energoresursiem un 

vēlas pieslēgumu sistēmai, tiek piešķirta 

piekļuve, neprasot segt tīkla pieslēguma 

izmaksas, kā minēts 4. punktā, un tiek 

sniegta visaptveroša vajadzīgā 

informāciju, tostarp: 

 a) pamatoti un precīzi termiņi tīkla 

pieslēguma pieprasījuma saņemšanai un 

apstrādei; 

 b) pamatoti indikatīvi termiņi 

jebkuram ierosinātajam tīkla 

pieslēgumam. 

 Dalībvalstis var ļaut elektroenerģijas 

ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos 

energoresursus un vēlas pieslēgumu 

tīklam, izsludināt konkursu par 

pieslēgšanas darbiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā grozījumā ir atkārtotas daļas no Direktīvas 2009/28/EK 16. panta par piekļuvi tīkliem un 
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tīklu darbību. 

 

Grozījums Nr.  885 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.d Dalībvalstis nodrošina, ka 

pārvades un sadales tarifu piemērošana 

nav diskriminējoša attiecībā uz 

elektroenerģiju, kas iegūta no 

atjaunojamajiem energoresursiem, jo 

īpaši tādu elektroenerģiju, kas, izmantojot 

atjaunojamos energoresursus, ražota 

nomaļos reģionos, piemēram, salās un 

reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu. 

Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades un 

sadales tarifu piemērošana nediskriminē 

gāzi, kas iegūta no atjaunojamajiem 

energoresursiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā grozījumā ir atkārtotas daļas no Direktīvas 2009/28/EK 16. panta par piekļuvi tīkliem un 

tīklu darbību. 

 

Grozījums Nr.  886 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.e punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.e Dalībvalstis nodrošina, ka 

pārvades sistēmu operatoru un sadales 

sistēmu operatoru tarifos, ko par 

elektroenerģijas pārvadi un sadali 

piemēro iekārtām, kurās izmanto 
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atjaunojamos energoresursus, atspoguļo 

reālos izmaksu ietaupījumus, kas radušies 

pēc šo iekārtu pieslēgšanas tīklam. Šādi 

izmaksu ietaupījumi var rasties, 

izmantojot tiešo pieslēgumu 

zemsprieguma tīklam. 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā grozījumā ir atkārtotas daļas no Direktīvas 2009/28/EK 16. panta par piekļuvi tīkliem un 

tīklu darbību. 

 

Grozījums Nr.  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Saskaņā ar tīklu izturībai un 

drošībai izvirzītām profilakses prasībām, 

kas pamatojas uz pārredzamiem un 

nediskriminējošiem kritērijiem, ko ir 

noteikušas kompetentas valsts iestādes: 

 a) dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 

sistēmu operatori un sadales sistēmu 

operatori savā teritorijā nodrošina no 

atjaunojamajiem energoresursiem ražotas 

elektroenerģijas pārvadi un sadali; 

 b) attiecībā uz elektroenerģiju, kas 

iegūta no atjaunojamajiem 

energoresursiem, dalībvalstis arī paredz 

vai nu prioritāru pieeju, vai nodrošinātu 

pieeju tīkla sistēmai; 

 c) dalībvalstis nodrošina, ka, 

izvietojot elektroenerģijas ražošanas 

iekārtas, pārvades sistēmu operatori, 

ciktāl to ļauj valsts elektrosistēmas 

darbība un balstoties uz pārskatāmiem un 

nediskriminējošiem kritērijiem, dod 

priekšroku iekārtām, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus. 

Dalībvalstis nodrošina pareizus ar tīkliem 
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un tirgiem saistītus operatīvus 

pasākumus, lai mazinātu no 

atjaunojamajiem energoresursiem ražotās 

elektroenerģijas izplatīšanas 

ierobežojumus. Ja tiek veikti būtiski 

pasākumi, ar kuriem ierobežo 

atjaunojamos energoresursus, lai 

nodrošinātu attiecīgās valsts 

elektrosistēmas darbību un 

energoapgādes drošību, dalībvalstis 

nodrošina, ka atbildīgie sistēmu operatori 

kompetentajai regulatīvajai iestādei sniedz 

pārskatus par minētajiem pasākumiem un 

norāda, kādus korektīvos pasākumus tie 

plāno veikt, lai nepieļautu nevēlamu 

ierobežošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Grozījums Nr.  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Dalībvalstis veic atbilstīgus 
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pasākumus, lai attīstītu pārvades un 

sadales tīklu infrastruktūru, viedos tīklus, 

glabāšanas iekārtas un elektroenerģijas 

sistēmas nolūkā nodrošināt 

elektroenerģijas sistēmas drošu darbību, 

jo tas ietver elektroenerģijas ražošanas no 

atjaunojamajiem energoresursiem 

turpmāko attīstību, tostarp 

starpsavienojumus starp dalībvalstīm un 

starp dalībvalstīm un trešām valstīm. 

 Dalībvalstis, kas vēl nav sasniegušas 

minimālo saistošo starpsavienojumu 

mērķi 10 % apmērā, savos integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata 

plānos iekļauj ceļvedi šā mērķa 

sasniegšanai, apsverot efektīvākos 

investīciju projektus. Šos projektus 

kvalificē kā iekšējā tirgus prioritāros 

investīciju projektus, un uz tiem attiecas 

īpaši noteikumi, kas paredzēti (regulas 

par pārvaldību 7. pants/direktīvas par 

kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 

elektroenerģijas iekšējo tirgu 3. pants). 

Kamēr tiek veiktas nepieciešamās 

investīcijas šo projektu nodošanai 

ekspluatācijā, ja ir panākts maksimālais 

atjaunojamo energoresursu tehniski un 

saimnieciski iespējamais līmenis, 

dalībvalsts var prasīt pagarināt atbilstības 

valsts iemaksai periodu. 

 Dalībvalstis arī veic atbilstīgus 

pasākumus, lai paātrinātu atļauju 

piešķiršanas procedūras tīklu 

infrastruktūrai un koordinētu tīklu 

infrastruktūras apstiprināšanu, 

izmantojot administratīvas un plānošanas 

procedūras. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1. punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Dalībvalstis veic atbilstīgus 

pasākumus, lai attīstītu pārvades un 

sadales tīklu infrastruktūru, viedos tīklus 

un glabāšanas iekārtas nolūkā nodrošināt 

elektroenerģijas sistēmas drošu darbību, 

jo tas ietver elektroenerģijas ražošanas no 

atjaunojamajiem energoresursiem 

turpmāko attīstību. 

 Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades un 

sadales tīkla operatori to teritorijā 

nodrošina no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražotās elektroenerģijas 

pārvadi un sadali ar iespējami mazāko 

samazināšanu un apgādes pārvirzīšanu, 

kā arī nodrošina pilnīgu pārredzamību 

attiecībā uz samazināšanas un apgādes 

pārvirzīšanas noteikumiem un praksi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Dalībvalstis veic atbilstīgus 

pasākumus, lai attīstītu pārvades un 

sadales tīklu infrastruktūru, viedos tīklus, 

glabāšanas iekārtas un elektroenerģijas 

sistēmas nolūkā nodrošināt 

elektroenerģijas sistēmas drošu darbību, 

jo tas ietver elektroenerģijas ražošanas no 

atjaunojamajiem energoresursiem 

turpmāko attīstību, tostarp 

starpsavienojumus starp dalībvalstīm un 

starp dalībvalstīm un trešām valstīm. 

Dalībvalstis arī veic atbilstīgus 

pasākumus, lai paātrinātu atļauju 

piešķiršanas procedūras tīklu 

infrastruktūrai un koordinētu tīklu 
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infrastruktūras apstiprināšanu, 

izmantojot administratīvas un plānošanas 

procedūras. 

Or. en 

(Sk. Direktīvas 2009/28/EK 16. panta 1. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.a Saskaņā ar tīklu izturībai un 

drošībai izvirzītām profilakses prasībām, 

kas pamatojas uz pārredzamiem un 

nediskriminējošiem kritērijiem, ko ir 

noteikušas kompetentas valsts iestādes: 

 a) dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 

sistēmu operatori un sadales sistēmu 

operatori savā teritorijā nodrošina no 

atjaunojamajiem energoresursiem ražotas 

elektroenerģijas pārvadi un sadali; 

 b) attiecībā uz elektroenerģiju, kas 

iegūta no atjaunojamajiem 

energoresursiem, dalībvalstis arī paredz 

vai nu prioritāru pieeju, vai nodrošinātu 

pieeju tīkla sistēmai; 

 c) dalībvalstis nodrošina, ka, 

izvietojot elektroražošanas iekārtas, 

pārvades sistēmu operatori, ciktāl to ļauj 

valsts elektrosistēmas darbība un 

balstoties uz pārskatāmiem un 

nediskriminējošiem kritērijiem, dod 

priekšroku iekārtām, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus; dalībvalstis 

nodrošina piemērotus ar tīkliem un 

tirgiem saistītus operatīvus pasākumus, 

lai mazinātu no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražotas elektroenerģijas 

izplatīšanas ierobežojumus. Ja tiek veikti 

būtiski pasākumi, ar kuriem ierobežo 

atjaunojamos energoresursus, lai 
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nodrošinātu attiecīgās valsts 

elektrosistēmas darbību un 

energoapgādes drošību, dalībvalstis 

nodrošina, ka atbildīgie sistēmu operatori 

kompetentajai regulatīvajai iestādei sniedz 

pārskatus par minētajiem pasākumiem un 

norāda, kādus korektīvos pasākumus tie 

plāno veikt, lai nepieļautu nevēlamu 

ierobežošanu. 

Or. en 

(Sk. Direktīvas 2009/28/EK 16. panta 2. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.b Dalībvalstis pieprasa pārvades 

sistēmu operatoriem un sadales sistēmu 

operatoriem izstrādāt un publiskot savus 

standarta noteikumus par izmaksu 

segšanu un sadalīšanu saistībā ar tādiem 

tehniskiem pielāgojumiem kā pieslēgumi 

tīklam un tīkla nostiprināšana, tīkla 

darbības uzlabojumi un noteikumi par 

tīkla kodu nediskriminējošu piemērošanu, 

kas vajadzīgi, lai integrētu jaunus 

ražotājus, kuri tīklā piegādā 

elektroenerģiju, kas iegūta no 

atjaunojamajiem energoresursiem. 

 Šādu noteikumu pamatā ir objektīvi, 

pārredzami un nediskriminējoši kritēriji, 

jo īpaši ņemot vērā visas izmaksas un 

ieguvumus, kas saistīti ar minēto 

elektroenerģijas ražotāju pieslēgšanos 

tīklam un īpašajiem to ražotāju 

apstākļiem, kuri atrodas nomaļos 

reģionos un reģionos ar zemu iedzīvotāju 

blīvumu. Noteikumos var paredzēt dažādu 

veidu pieslēgumus. 
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Or. en 

(Sk. Direktīvas 2009/28/EK 16. panta 3. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.c Ja vajadzīgs, dalībvalstis var prasīt 

pārvades sistēmu operatoriem un sadales 

sistēmu operatoriem pilnībā vai daļēji segt 

3. punktā minētās izmaksas. Dalībvalstis 

pārskata un veic vajadzīgos pasākumus, 

lai līdz 2011. gada 30. jūnijam un pēc tam 

reizi divos gados uzlabotu 3. punktā 

minēto izmaksu segšanas un sadalīšanas 

sistēmas un noteikumus nolūkā 

nodrošināt jaunu ražotāju integrāciju, kā 

minēts attiecīgajā punktā. 

Or. en 

(Sk. 16. panta 4. punktu Direktīvā 2009/28/EK.) 

 

Grozījums Nr.  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.d Dalībvalstis pieprasa pārvades 

sistēmu operatoriem un sadales sistēmu 

operatoriem jebkuram jaunam ražotājam, 

kas ražo enerģiju no atjaunojamajiem 

energoresursiem un vēlas pieslēgumu 

sistēmai, sniegt visaptverošu vajadzīgo 

informāciju, tostarp: 

 a) plašu un sīki izstrādātu ar 
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pieslēgumu saistīto izmaksu aprēķinu; 

 b) pamatotus un precīzus termiņus 

tīkla pieslēguma pieprasījuma 

saņemšanai un apstrādei; 

 c) pamatotus indikatīvus termiņus 

jebkuram ierosinātajam tīkla 

pieslēgumam. 

 Dalībvalstis var ļaut elektroenerģijas 

ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos 

energoresursus un vēlas pieslēgumu 

tīklam, izsludināt konkursu par 

pieslēgšanas darbiem. 

Or. en 

(Sk. Direktīvas 2009/28/EK 16. panta 5. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.e punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.e Šā panta 3. punktā minēto 

izmaksu sadali veic, izmantojot 

mehānismu, kas pamatots uz objektīviem, 

atklātiem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, ņemot vērā labumus, kurus no 

pieslēgumiem gūst sākotnēji un vēlākā 

laikā pieslēgtie ražotāji, kā arī pārvades 

sistēmu operatori un sadales sistēmu 

operatori. 

Or. en 

(Sk. Direktīvas 2009/28/EK 16. panta 6. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.f punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.f Dalībvalstis nodrošina, ka 

pārvades un sadales tarifu piemērošana 

nav diskriminējoša attiecībā uz 

elektroenerģiju, kas iegūta no 

atjaunojamajiem energoresursiem, jo 

īpaši tādu elektroenerģiju, kas, izmantojot 

atjaunojamos energoresursus, ražota 

nomaļos reģionos, piemēram, salās un 

reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu. 

Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades un 

sadales tarifu piemērošana nediskriminē 

gāzi, kas iegūta no atjaunojamajiem 

energoresursiem. 

Or. en 

(Sk. Direktīvas 2009/28/EK 16. panta 7. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – -1.g punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.g Dalībvalstis nodrošina, ka 

pārvades sistēmu operatoru un sadales 

sistēmu operatoru tarifos, ko par 

elektroenerģijas pārvadi un sadali 

piemēro iekārtām, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus, atspoguļo 

reālos izmaksu ietaupījumus, kas radušies 

pēc šo iekārtu pieslēgšanas tīklam. Šādi 

izmaksu ietaupījumi var rasties, 

izmantojot tiešo pieslēgumu 

zemsprieguma tīklam. 

Or. en 

(Sk. Direktīvas 2009/28/EK 16. panta 8. punkta redakciju.) 
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Grozījums Nr.  898 

Massimiliano Salini 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vajadzības gadījumā dalībvalstis 

izvērtē nepieciešamību paplašināt 

pašreizējo gāzes tīklu infrastruktūru, lai 

atvieglinātu atjaunojamo resursu gāzes 
integrāciju. 

1. Vajadzības gadījumā dalībvalstis 

izvērtē nepieciešamību paplašināt 

pašreizējo gāzes infrastruktūru. 

 Gāzes ENTSO tīkla attīstības desmit gadu 

plānā ietver biometāna un citu 

atjaunojamo gāzu, galvenokārt ūdeņraža 

un bioloģiski sintētiskās gāzes, prognozes 

izstrādi, ņemot vērā dalībvalstu integrētos 

nacionālos enerģētikas un klimata plānus, 

nacionālās atbalsta shēmas un citu 

atbilstīgu nacionālu informāciju. 

 Tīkla desmit gadu attīstības plānā tiks 

noteiktas arī tīkla investīciju vajadzības 

saistībā ar biometāna attīstību. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir saistīts ar citiem grozījumiem, kas iesniegti daļām, kuras Komisija šajā 

priekšlikumā ir mainījusi. 

 

Grozījums Nr.  899 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vajadzības gadījumā dalībvalstis 

izvērtē nepieciešamību paplašināt 

pašreizējo gāzes tīklu infrastruktūru, lai 

atvieglinātu atjaunojamo resursu gāzes 

integrāciju. 

1. Vajadzības gadījumā dalībvalstis 

izvērtē nepieciešamību paplašināt 

pašreizējo gāzes tīklu infrastruktūru, lai 

atvieglinātu atjaunojamo resursu gāzes 

integrāciju. Pārvades sistēmu operatori un 
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sadales sistēmu operatori, ir atbildīgi par 

to, lai nodrošinātu netraucētu gāzes tīkla 

infrastruktūras darbību, tostarp tās 

uzturēšanu un regulāru tīrīšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vajadzības gadījumā dalībvalstis 

izvērtē nepieciešamību paplašināt 

pašreizējo gāzes tīklu infrastruktūru, lai 

atvieglinātu atjaunojamo resursu gāzes 

integrāciju. 

1. Dalībvalstis izvērtē nepieciešamību 

paplašināt pašreizējo gāzes infrastruktūru, 

lai atvieglinātu atjaunojamo resursu gāzes 

integrāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Gāzes ENTSO tīkla attīstības desmit gadu 

plānā (TYNDP) ietver biometāna un citu 

atjaunojamo gāzu, galvenokārt ūdeņraža 

un bioloģiski sintētiskās gāzes, prognozes 

izstrādi, ņemot vērā dalībvalstu integrētos 

nacionālos enerģētikas un klimata plānus, 

nacionālās atbalsta shēmas un citu 

atbilstīgu nacionālu informāciju. TYNDP 

nosaka arī tīklu investīciju vajadzības 

saistībā ar biometāna attīstību. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Vajadzības gadījumā dalībvalstis 

prasa pārvades sistēmu operatoriem un 

sadales sistēmu operatoriem savā teritorijā 

publicēt tehniskus noteikumus saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2003/55/EK34 6. pantu, jo īpaši par tīkla 

pieslēguma noteikumiem, kas ietver gāzes 

kvalitātei, gāzes odorēšanai un gāzes 

spiedienam izvirzītās prasības. Dalībvalstis 

arī prasa pārvades un sadales sistēmu 

operatoriem publicēt pieslēguma tarifus 

atjaunojamo resursu gāzes avotu 

pieslēgšanai, pamatojoties uz 

pārskatāmiem un nediskriminējošiem 

kritērijiem. 

2. Vajadzības gadījumā dalībvalstis 

prasa pārvades sistēmu operatoriem un 

sadales sistēmu operatoriem savā teritorijā 

publicēt tehniskus noteikumus saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2003/55/EK34 6. pantu, jo īpaši par tīkla 

pieslēguma noteikumiem, kas ietver gāzes 

kvalitātei, gāzes odorēšanai un gāzes 

spiedienam izvirzītās prasības. Dalībvalstis 

pieprasa gāzes tīkla operatoriem un 

kompetentajām iestādēm noteikt ūdeņraža 

ievadīšanas rādītāju vismaz 10 % apmērā. 

Dalībvalstis arī prasa pārvades un sadales 

sistēmu operatoriem publicēt pieslēguma 

tarifus atjaunojamo resursu gāzes avotu 

pieslēgšanai, pamatojoties uz 

pārskatāmiem un nediskriminējošiem 

kritērijiem. 

__________________ __________________ 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 26. jūnija Direktīva 

2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par 

Direktīvas 98/30/EK atcelšanu (OV L 176, 

15.7.2003., 57. lpp.). 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 26. jūnija Direktīva 

2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par 

Direktīvas 98/30/EK atcelšanu (OV L 176, 

15.7.2003., 57. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  903 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis arī pieprasa pārvades 
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un sadales sistēmu operatoriem pilnībā 

segt izmaksas par tādiem tehniskiem 

pielāgojumiem kā pieslēgumi tīklam un 

tīkla nostiprināšana, tīkla darbības 

uzlabojumi un noteikumu publiskošana 

par tīkla kodu nediskriminējošu 

piemērošanu, kas vajadzīgi, lai 

nodrošinātu jaunu ražotāju integrāciju, 

kuri tīklā piegādā gāzi, kas iegūta no 

atjaunojamajiem energoresursiem, īpašu 

uzmanību pievēršot ražotājiem, kas 

atrodas nomaļos reģionos un reģionos ar 

zemu apdzīvotības līmeni. 

Or. en 

Pamatojums 

Konsekvences labad šis punkts saistībā ar gāzi atspoguļo punktu par elektroenerģiju. 

 

Grozījums Nr.  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata 

plānos saskaņā ar Regulas [par 

pārvaldību] I pielikumu ietverto 

novērtējumu par nepieciešamību būvēt 

jaunu infrastruktūru centralizētajai 

siltumapgādei un aukstumapgādei no 

atjaunojamajiem energoresursiem nolūkā 

sasniegt šīs direktīvas 3. panta 1. punktā 

minēto Savienības mērķrādītāju, 

dalībvalstis vajadzības gadījumā veic 

pasākumus ar mērķi izveidot centralizētu 

siltumapgādes infrastruktūru, lai varētu 

veikt siltumapgādi un aukstumapgādi, 

izmantojot lielas biomasas, saules enerģijas 

un ģeotermālās enerģijas ietaises. 

3. Dalībvalstis savos valsts rīcības 

plānos atjaunojamo energoresursu jomā 

novērtē vajadzību būvēt jaunu 

centralizētu infrastruktūru no 

atjaunojamajiem energoresursiem ražotas 

enerģijas ražošanai centralizētās 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām, lai sasniegtu valsts 

2030. gada mērķi, kas minēts 3. panta 

1. punktā. Saskaņā ar to novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt 3. panta 

1. punktā minēto Savienības mērķrādītāju, 

dalībvalstis vajadzības gadījumā veic 

pasākumus ar mērķi izveidot centralizētu 

siltumapgādes infrastruktūru, lai varētu 
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veikt siltumapgādi un aukstumapgādi, 

izmantojot lielas biomasas, saules enerģijas 

un ģeotermālās enerģijas ietaises. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  905 

Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises. 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

ilgtspējīgas biomasas, vides siltumu lielos 

siltumsūkņos, saules enerģijas un 

ģeotermālās enerģijas ietaises, kā arī lieko 

siltumu no rūpniecības un citiem avotiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījumā ir norādīti papildu ilgtspējīgie enerģijas avoti, kas nav minēti oriģinālajā tekstā. 

 

Grozījums Nr.  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises. 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises un atlikumsiltumu vai 

atlikumaukstumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 
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infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises. 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises un atlikumsiltumu vai 

atlikumaukstumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises. 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises un atlikumsiltumu vai 

atlikumaukstumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  909 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 3. Pamatojoties uz integrētajos 
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nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises. 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot biomasas, 

saules enerģijas un vides enerģijas ietaises, 

un atlikumsiltumu vai atlikumaukstumu. 

Or. en 

Pamatojums 

No šā panta piemērošanas nebūtu jāizslēdz mazas biomasas ražošana. Lai pietiekami 

atspoguļotu izmaiņas 2. pantā — definīcijā ģeotermālā enerģija būtu jāaizstāj ar „vides 

enerģiju”. Ir būtiski uzkrāt atlikumsiltumu vai atlikumaukstumu, izmantojot centralizētās 

siltumapgādes infrastruktūru. 

 

Grozījums Nr.  910 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot biomasas, 



 

AM\1130434LV.docx 25/156 PE607.899v02-00 

 LV 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises. 

saules enerģijas un ģeotermālās enerģijas 

ietaises, un atlikumsiltumu vai 

atlikumaukstumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  911 

Miroslav Poche 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

biomasas, saules enerģijas un ģeotermālās 

enerģijas ietaises. 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot biomasas, 

saules enerģijas un ģeotermālās enerģijas 

ietaises, un atlikumsiltumu vai 

atlikumaukstumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Nav vajadzības atsaukties uz lielām biomasas ietaisēm saistībā ar centralizēto siltumapgādi, 

jo būtībā bieži vien tās var būt mazas. Centralizētās siltumapgādes infrastruktūrai vajadzētu 

spēt uzkrāt arī atlikumsiltumu vai atlikumaukstumu, lai pilnībā izmantotu dekarbonizācijas 

potenciālu. 

 

Grozījums Nr.  912 

Barbara Kappel 
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Direktīvas priekšlikums 

20.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 20.a pants 

 Glabāšana 

 1. Glabāšanas sistēmas, kas palīdz 

integrēt atjaunojamo energoresursu 

ražošanu tirgū, nenosaka kā tiešo 

patērētāju. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 

novērstas divkāršas tīkla maksas par 

glabāto elektroenerģiju. 

 2. Komisija uzrauga atšķirības tīkla 

maksās, ko piemēro glabāšanas sistēmām 

visās dalībvalstīs, un vajadzības gadījumā 

veic atbilstīgus pasākumus, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus dalībvalstīs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  913 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

20.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 20.a pants 

 Glabāšana 

 1. Glabāšanas sistēmas, kas palīdz 

integrēt atjaunojamo energoresursu 

ražošanu tirgū, nenosaka kā tiešo 

patērētāju. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 

novērstas divkāršas tīkla maksas par 

glabāto elektroenerģiju. 

 2. Komisija uzrauga atšķirības tīkla 

maksās, ko piemēro glabāšanas sistēmām 

visās dalībvalstīs, un vajadzības gadījumā 

veic atbilstīgus pasākumus, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

20.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 20.a pants 

 Dalībvalstis ņem vērā enerģijas tīkla 

īpatnības, kādas ir maza mēroga 

iekārtām, atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājiem un 

energokopienām, lai veicināto to piekļuvi 

tīklam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  915 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētāji 

individuāli vai ar agregatoru starpniecību: 

Dalībvalstis nodrošina, ka galalietotājiem 

ir tiesības kļūt par atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājiem. 

Dalībvalstis nevar diskriminēt, 

pamatojoties uz to, ka lietotājs ir 

īpašnieks, īrnieks, rentnieks vai 

saimnieks. 

 Dalībvalstis neapgrūtina galalietotāju 

kļūšanu par atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājiem, cita starpā 

ieviešot uzkrājošas vai vienas iekārtas 

apjoma vai jaudas maksimālās robežas, 

apgrūtinošas un nesamērīgas procedūras, 

maksas, līgumisko kārtību un tehniskos 

noteikumus. 
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 Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētāji 

individuāli vai ar agregatoru starpniecību: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  916 

Carolina Punset 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētāji 

individuāli vai ar agregatoru starpniecību: 

Dalībvalstis nodrošina, ka galalietotājiem 

ir tiesības kļūt par atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājiem. 

Dalībvalstis nevar diskriminēt, 

pamatojoties uz to, ka lietotājs ir 

īpašnieks, īrnieks, rentnieks vai 

saimnieks. 

 Dalībvalstis neapgrūtina galalietotāju 

kļūšanu par atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājiem, cita starpā 

ieviešot uzkrājošas vai vienas iekārtas 

apjoma vai jaudas maksimālās robežas, 

apgrūtinošas un nesamērīgas procedūras, 

maksas, līgumisko kārtību un tehniskos 

noteikumus. 

 Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētāji, 

rīkojas vieni vai ar agregatoru 

starpniecību: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  917 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētāji 

individuāli vai ar agregatoru starpniecību: 

Dalībvalstis nodrošina, ka galalietotājiem 

ir tiesības kļūt par atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājiem 

vai nu individuāli, vai arī kolektīvi. Šajā 

saistībā dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētāji individuāli. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  918 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

 ir tiesīgi patērēt no atjaunojamiem 

energoresursiem pašu saražoto 

elektroenerģiju, un no viņiem par to 

netiek iekasētas nekādas maksas, nodevas 

vai nodokļi; 

 nekāda maksa netiek iekasēta par 

elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmām, ja 

tās ir savienotas ar iekārtām, kas ražo 

elektroenerģiju pašpatēriņam; attiecībā uz 

uzkrātas elektroenerģijas resursiem 

nebūtu pieļaujama tiešo nodokļu 

uzlikšana un dubulta maksa par tīkla 

izmantošanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  919 

Werner Langen 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas, ja 

vien energoapgādes sistēmas kapitāla 

finansēšanas izmaksas tiek vienmērīgi 

sadalītas starp visiem galapatērētājiem un 

tas nerada konkurences traucējumus; 

Or. de 

Pamatojums 

Lai nepieļautu tirgus traucējumus, būtiska nozīme ir pareizai tīkla maksu, nodokļu un nodevu 

maksājumu sadalei, atvērtībai tehnoloģiju jomā un konkurencei par iedarbīgiem un izmaksu 

ziņā efektīviem risinājumiem. Lai nepieļautu konkurences traucējumus, ieviešot shēmu, 

jānodrošina nediskriminējoša, vienlīdzīga attieksme pret aktīvajiem patērētājiem. Jānovērš 

arī pārmērīgs atbalsts. 

 

Grozījums Nr.  920 

Eugen Freund 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 
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tomēr viņi uzņemas solidāru atbildību, 

kas veicina energoapgādes sistēmas 

stabilitāti un ar tās nodrošināšanu saistīto 

izmaksu taisnīgu sadali; 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  921 

Carolina Punset 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un 

tiem netiek piemērotas nesamērīgas 

procedūras un maksas, kas neatspoguļo 

izmaksas; 

a) ir tiesīgi patērēt no atjaunojamiem 

energoresursiem pašu ražoto 

elektroenerģiju, un no viņiem par to netiek 

iekasētas nekādas maksas, nodevas vai 

nodokļi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  922 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras, 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas, ja 

viņi negūst no tām labumu; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas, ja 

viņi negūst no tām labumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas, ja 

viņi negūst no tām labumu; 

Or. en 
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Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatērētājiem tāpat kā citiem patērētājiem būtu 

jāpiemēro tīkla maksas, kas atspoguļo izmaksas. Šie pašpatērētāji joprojām ir atkarīgi no 

tīkla, jo viņu ģeneratori ražo elektroenerģiju tikai tad, kad spīd saule vai pūš vējš. Tādējādi 

elektroapgādes sistēmas fiksētās izmaksas ir jāsedz mazākam skaitam patērētāju, uzliekot 

lielāku slogu tiem, no kuriem šīs maksas tiek iekasētas. Būtisks ir pareizs tīkla maksu, nodokļu 

un nodevu sadalījums. 

 

Grozījums Nr.  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot bez maksām, 

nodevām vai nodokļiem, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp izmantojot 

sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas vai 
slēdzot elektroenerģijas pirkuma līgumus, 
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un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; un tiem netiek piemērotas diskriminējošas 

vai nesamērīgi apgrūtinošas procedūras 

un maksas; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu saskaņotību ar redakciju, kas izmantota 

pārskatītās elektroenerģijas direktīvas 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un paskaidrotu 

pašpatērētājiem, ka tiem netiks piemērotas procedūras vai maksas, kas diskriminē vai attur to 

darbību. 

 

Grozījums Nr.  927 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp ar 

agregatoru starpniecību vai slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas diskriminējošas vai 

nesamērīgi apgrūtinošas procedūras un 

maksas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  928 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 

a) ir tiesīgi no atjaunojamajiem 

energoresursiem ražot elektroenerģiju 
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pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

pašpatēriņam un glabāšanai, un 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukciju pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tiem 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas; 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatērētājiem vajadzētu būt arī tiesībām glabāt no 

atjaunojamajiem energoresursiem ražoto elektroenerģiju. 

 

Grozījums Nr.  929 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) ir tiesīgi uzstādīt un ekspluatēt 

elektroenerģijas glabāšanas sistēmas, kas 

ir savienotas ar iekārtām, kuras ražo 

elektroenerģiju pašpatēriņam, un tiem par 

to netiek piemērota nekāda maksa, tostarp 

divkārša tīkla maksa par uzkrāto 

elektroenerģiju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  930 

Carolina Punset 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) nekāda maksa netiek iekasēta par 

elektroenerģijas glabāšanas sistēmām, ja 

tās ir savienotas ar iekārtām, kas no 

atjaunojamiem energoresursiem ražo 
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elektroenerģiju pašpatēriņam; attiecībā uz 

uzkrātas elektroenerģijas resursiem 

nebūtu pieļaujama tiešo nodokļu 

uzlikšana un dubulta maksa par tīkla 

izmantošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) ir tiesīgi patērēt un uzkrāt no 

atjaunojamiem energoresursiem pašu 

ražoto elektroenerģiju, un no viņiem par 

to netiek iekasētas nekādas maksas, 

nodevas vai nodokļi, tostarp tīkla maksas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ab) tiem netiek piemērotas nekādas 

maksas, nodevas vai nodokļi par 

elektroenerģiju, ko tie piegādā tīklam, vai 

cits finansiāls slogs, kas diskriminē 

elektroenerģijas ražošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  933 

Carolina Punset 
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Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ab) ir tiesīgi pārdot, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, savu 

no atjaunojamajiem energoresursiem 

ražotās elektroenerģijas atlikumu vismaz 

par tirgus cenu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  934 

Miroslav Poche 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) saglabā savas patērētāju tiesības; b) saglabā savas patērētāju tiesības, 

uzņemas ražotāju tiesības un pienākumus, 

ko noteikušas dalībvalstis; 

Or. en 

Pamatojums 

Pašpatērētājs ir patērētājs (tam vajadzētu būt patērētāja statusam), kam ir tiesības piegādāt 

atlikumu tīklā un kam ir konkrētas tiesības un pienākumi kā ražotājam. 

 

Grozījums Nr.  935 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) saglabā savas patērētāju tiesības; b) saglabā savas patērētāju tiesības 

energoapgādes līguma darbības jomā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) saglabā savas patērētāju tiesības; b) saglabā savas patērētāju tiesības 

un; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  937 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) var nolemt kļūt par atjaunojamo 

energoresursu energokopienas dalībnieku 

un brīvprātīgi piedalīties jebkādā 

individuālā vai kolektīvā atjaunojamo 

energoresursu projektā neatkarīgi no tā, 

vai tas ir telpu īpašnieks vai arī tās īrē; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

svītrots 
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atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju, nepārsniedzot 10 MWh 

gadā mājsaimniecībām un 500 MWh gadā 

juridiskām personām; un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju, nepārsniedzot 10 MWh 

gadā mājsaimniecībām un 500 MWh gadā 

juridiskām personām; un 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 10 MWh gadā 

mājsaimniecībām un 500 MWh gadā 

juridiskām personām; un 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 10 MWh gadā 

mājsaimniecībām un 500 MWh gadā 

juridiskām personām; ja šīs juridiskās 

personas ir atjaunojamo energoresursu 

energokopienas vai valsts iestādes, tostarp 

pašvaldības vai struktūras, ko pašvaldības 
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tieši vai netieši kontrolē, gada limitu 

aprēķina kā visu pašvaldības 

mājsaimniecību atsevišķo limitu summu, 

un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 10 MWh gadā 

mājsaimniecībām un 500 MWh gadā 

juridiskām personām; un 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 10 MWh gadā 

mājsaimniecībām un 500 MWh gadā 

juridiskām personām, taču joprojām būtu 

jāpiemēro noteikumi par uzraudzību un 

tehniskās prasības attiecībā uz 

savienojumu ar tīklu/tīkliem; un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 10 MWh gadā 

mājsaimniecībām un 500 MWh gadā 

juridiskām personām; un 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 10 MWh mājsaimniecībām 

un 500 MWh juridiskām personām un 

neskarot procedūras, ko SSO izveidojuši, 

lai uzraudzītu un apstiprinātu ražošanas 
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savienojumus ar tīkliem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 10 MWh gadā 

mājsaimniecībām un 500 MWh gadā 

juridiskām personām; un 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 500 MWh gadā; un 

Or. en 

Pamatojums 

Rādītājs ir mainīts, lai paplašinātu pašpiegādes tehnoloģiju iespējas, ietverot ne tikai 

fotoelementu paneļus. 

 

Grozījums Nr.  944 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 10 MWh gadā 

mājsaimniecībām un 500 MWh gadā 

juridiskām personām; un 

c) netiek uzskatīti par enerģijas 

piegādātājiem saskaņā ar Savienības vai 

valsts tiesību aktiem, ja tie nodod tīklā 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, 

nepārsniedzot 500 MWh gadā; un 

Or. en 
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Grozījums Nr.  945 

Carolina Punset 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju saņem atlīdzību, kas 

atspoguļo tīklā nodotās elektroenerģijas 

tirgus vērtību. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Grozījums Nr.  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

saņem atlīdzību, kas atspoguļo tīklā 

nodotās elektroenerģijas tirgus vērtību. 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

saņem atlīdzību, kas atspoguļo tīklā 

nodotās elektroenerģijas tirgus vērtību, kā 

arī ilgtermiņa vērtību tīklam, videi un 

sabiedrībai atbilstīgi sadalīto 

energoresursu izmaksu un ieguvumu 

analīzei saskaņā ar [pārskatītā Direktīva 

2009/72/EK, kas ierosināta ar 

COM(2016)0864] 59. pantu; tas neliedz 

dalībvalstīm izveidot vai turpināt 

inovatīvus atlīdzināšanas modeļus, 

piemēram, neto uzskaiti un virtuālo neto 

uzskaiti. 

Or. en 

Pamatojums 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Grozījums Nr.  947 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

saņem atlīdzību, kas atspoguļo tīklā 

nodotās elektroenerģijas tirgus vērtību. 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

saņem atlīdzību, kas atspoguļo vismaz tīklā 

nodotās elektroenerģijas tirgus vērtību, kā 

arī ilgtermiņa vērtību tīklam, videi un 

sabiedrībai atbilstīgi sadalīto 

energoresursu izmaksu un ieguvumu 

analīzei saskaņā ar [pārskatītā Direktīva 
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2009/72/EK, kas ierosināta ar 

COM(2016)0864] 59. pantu; dalībvalstis 

var noteikt augstāku robežvērtību, nekā 

noteikta c) apakšpunktā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

saņem atlīdzību, kas atspoguļo tīklā 

nodotās elektroenerģijas tirgus vērtību. 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

saņem atlīdzību, kas atspoguļo tīklā 

nodotās elektroenerģijas tirgus vērtību; 

neskarot procedūras, ko SSO izveidojuši, 

lai uzraudzītu un apstiprinātu ražošanas 

savienojumus ar tīkliem, dalībvalstis var 

noteikt augstāku robežvērtību, nekā 

noteikta c) apakšpunktā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  949 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

saņem atlīdzību, kas atspoguļo tīklā 

nodotās elektroenerģijas tirgus vērtību. 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

saņem atlīdzību, kas ir līdzvērtīga vismaz 

tirgus cenai; 

 dalībvalstis var noteikt augstāku 

robežvērtību, nekā noteikta 

c) apakšpunktā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) par tīklā nodoto pašražoto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 

saņem atlīdzību, kas atspoguļo tīklā 

nodotās elektroenerģijas tirgus vērtību. 

d) tīklā nodoto pašražoto atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju tiem 

vajadzētu būt iespējai pārdot vismaz par 

tās tirgus vērtību, tostarp slēdzot arī 

pirkuma līgumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) piemēro pilnu maksu par 

izmaksām, ko tie rada, piegādājot 

pašražoto atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju tīklā, un šīs izmaksas cita 

starpā ietver tīkla maksas un politikas 

izmaksas; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums paredzēts, lai novērstu patērētāju dalīšanu un netaisnīgu slogu tradicionālajiem 

patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  952 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 
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Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) dod taisnīgu un samērīgu 

ieguldījumu kopīgajās tīkla attīstības 

izmaksās; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) pārvades un sadales sistēmu 

operatori piešķir piegādes prioritāti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var noteikt augstāku 

robežvērtību, nekā noteikta 

c) apakšpunktā. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  955 

Jaromír Kohlíček 
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Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var noteikt augstāku 

robežvērtību, nekā noteikta 

c) apakšpunktā. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka pašpatēriņš 

nepamatoti un nesamērīgi nesamazina 

elektroapgādes sistēmas tarifu apmaksu 

un maksas salīdzinājumā ar 

maksājumiem, kas būtu atbilstīgi 

atsevišķu patērētāju veiktajiem 

maksājumiem. Dalībvalstis nodrošina, ka 

pašpatēriņš dod atbilstīgu ieguldījumu 

sistēmas izmaksu segšanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis var nediskriminējoši veicināt 

pašražotās elektroenerģijas patēriņu, 

pilnībā vai daļēji atbrīvojot šo patēriņu no 

maksu, nodokļu vai nodevu piemērošanas 

un vienlaikus nodrošinot taisnīgu tīkla 

uzturēšanas izmaksu sadalījumu. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  958 

Eva Kaili 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai dzīvojamā rajonā 

un atrodas vienā komerciālā, rūpnieciskā 

objekta vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs un varētu gūt labumu no 

1. punkta a)–d) apakšpunktā 

aprakstītajām tiesībām. Šādā gadījuma 

1. punkta c) apakšpunktā noteikto 

robežvērtību piemēro katram attiecīgajam 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājam. Dalībvalstis var noteikt 

lielākas robežvērtības kolektīvam 

pašpatēriņam, piemēram, sadales tīkla 

segmentam. Pašražotu elektroenerģiju, 

kas plūst pa daudzdzīvokļu ēku un objektu 

koptelpu kabeļiem, uzskata par 

pašpatērētu elektroenerģiju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
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atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

Lai nodrošinātu sistēmas un tīkla izmaksu 

un elektroenerģijas tirdzniecības 

ieņēmumu taisnīgu sadalījumu, visiem 

patērētājiem, kas rīkojas kopīgi, precīzi un 

individuāli tiks mērīta to patērētā un to 

pārdotā elektroenerģija. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu pašpatērētāji (vai ražojošie patērētāji) būtu jāintegrē 

elektroenerģijas tirgū. Būtu jānovērš jebkāda veida diskriminācija (pozitīva vai negatīva). 

Pašpatērētājiem vajadzētu būt tiesīgiem pārdot elektroenerģiju tirgū par cenu, kas atspoguļo 

ražotās elektroenerģijas tirgus vērtību. Viņiem vajadzētu būt līdzsvarošanas pienākumam 

(Elektroenerģijas regulas 4. pants), ko viņi var nodot savam piegādātājam vai agregatoram, 

kas ir par līdzsvarošanu atbildīga puse. Definīcija „elektroenerģijas piegādātājs” tīrās 

enerģētikas paketē nav noteikta, tādējādi ierosinātā terminoloģija nav konsekventa. 

 

Grozījums Nr.  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā, dzīvojamā rajonā vai 

atrodas vienā komerciālā, sabiedriskā vai 
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vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

koplietojuma pakalpojumu vietā, vai lieto 

vienu slēgtu sadales sistēmu, ir atļauts 

kopīgi iesaistīties pašpatēriņā tā, it kā tie 

būtu individuāls atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājs. Šādā 

gadījuma 1. punkta c) apakšpunktā 

noteikto robežvērtību piemēro katram 

attiecīgajam atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  963 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas šādas 

ēkas tuvumā, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā, vai lieto vienu slēgtu sadales 

sistēmu, ir atļauts kopīgi iesaistīties 

pašpatēriņā tā, it kā tie būtu individuāls 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. Šādā gadījuma 1. punkta 

c) apakšpunktā noteikto robežvērtību 

piemēro katram attiecīgajam atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājam. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kuri dzīvo vienā 

daudzdzīvokļu namā vai atrodas vienā 

komerciālā, rūpnieciskā objekta vai 

koplietojuma pakalpojumu vietā, vai lieto 

vienu slēgtu sadales sistēmu, ir atļauts 

kopīgi iesaistīties pašpatēriņā tā, it kā tie 

būtu individuāls atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājs. Šādā 

gadījuma 1. punkta c) apakšpunktā 

noteikto robežvērtību piemēro katram 

attiecīgajam atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis novērtē šķēršļus, kas 

pašreiz apgrūtina pašpatēriņu, un iespējas 

pašpatēriņu savā teritorijā izvērst, un tās 

šādu novērtēšanu veic, lai izveidotu 

vispārēju stimulu sistēmu, kas veicinātu 

un atvieglotu no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūtas enerģijas 

pašpatēriņu. Šāda sistēma ietver: 

 a) konkrētus pasākumus, arī 

finansiālus stimulus, ar ko pašpatēriņa 

iespējas rosina izmantot mājsaimniecības 

ar maziem ienākumiem, kurām draud 

enerģētiskā nabadzība, un cita starpā arī 

tās, kuras savu mājokli īrē; 

 b) instrumentus, kas finansējumu 

padara pieejamāku; 

 c) stimulus izstrādātājiem, ar ko tos 

rosina izstrādāt projektus īstenošanai 
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sociālajos mājokļos; 

 d) stimulus ēku īpašniekiem, ar ko 

tos rosina piedāvāt māju iedzīvotājiem 

pašpatēriņa iespējas; 

 e) jebkādu normatīvo šķēršļu 

atcelšanu no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūtas enerģijas 

pašpatēriņam; 

 f) ekonomiskā un finanšu atbalsta 

pasākumus valsts iestādēm pašpatēriņa 

lietojumiem, īpašu uzmanību pievēršot 

ražotās enerģijas izmantošanai 

elektroautomobiļu uzlādei, un ar prasību 

īstenot papildpasākumus, ar kuriem 

izplatīt informāciju par rezultātiem 

iedzīvotājiem. 

 Minētais novērtējums un vispārējā 

stimulu sistēma ir daļa no valsts klimata 

pārmaiņu un enerģētikas plāna saskaņā 

ar regulu [par Enerģētikas savienības 

pārvaldi]. 

Or. es 

Pamatojums 

Īpaši svarīgi, lai valsts iestāžu darbība būtu paraugs citiem un lai par to informētu 

iedzīvotājus. 

 

Grozījums Nr.  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis veic novērtējumu par 

pašreizējiem šķēršļiem un pašpatēriņa 

attīstības iespējām to teritorijā, lai ieviestu 

satvaru atjaunojamo resursu pašpatēriņa 

veicināšanai un tā attīstības sekmēšanai. 

Šāds satvars ietver: 

 a) konkrētus pasākumus, tostarp 

finanšu stimulus, lai atbalstītu 
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mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem, 

kuras apdraud enerģētiskās nabadzības 

risks, tostarp īres mājsaimniecību, dalību 

pašpatēriņā; 

 b) instrumentus nolūkā atvieglot 

piekļuvi finansējumam; 

 c) stimulus nolūkā mudināt 

izstrādātājus īstenot projektus sociālo 

mājokļu jomā; 

 d) stimulus nolūkā mudināt ēku 

īpašniekus radīt pašpatēriņa iespējas 

īrniekiem; 

 e) jebkādu regulatīvo šķēršļu 

novēršanu atjaunojamo resursu 

pašpatēriņam; 

 f) pastiprinātu cīņu pret 

ļaunprātīgām pārdošanas praksēm. 

 Šāds novērtējums un satvars ir 

neatņemama daļa valstu plānos 

enerģētikas un klimata jomā saskaņā ar 

regulu [par Enerģētikas savienības 

pārvaldību]. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis novērtē šķēršļus, kas 

pašreiz apgrūtina pašpatēriņu, un iespējas 

pašpatēriņu savā teritorijā izvērst, un tās 

šādu novērtēšanu veic, lai izveidotu 

vispārēju stimulu sistēmu, kas veicinātu 

un atvieglotu no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūtas enerģijas 

pašpatēriņu gan elektroenerģijas, gan 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām. Šāda sistēma ietver: 
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 a) konkrētus pasākumus, arī 

finansiālus stimulus, ar ko pašpatēriņa 

iespējas rosina izmantot ģimenes ar 

maziem ienākumiem, kurām draud 

enerģētiskā nabadzība, un cita starpā arī 

tos, kuri savu mājokli īrē; 

 b) instrumentus, kas finansējumu 

padara pieejamāku; 

 c) stimulus izstrādātājiem, ar ko tos 

rosina izstrādāt projektus īstenošanai 

sociālajās mājās; 

 d) stimulus ēku īpašniekiem, ar ko 

tos rosina piedāvāt māju iedzīvotājiem 

pašpatēriņa iespējas; 

 e) jebkādu normatīvo šķēršļu 

atcelšanu no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūtas enerģijas 

pašpatēriņam. 

 Minētais novērtējums un vispārējā 

stimulu sistēma ir daļa no valsts klimata 

pārmaiņu un enerģētikas plāna saskaņā 

ar regulu [par Enerģētikas savienības 

pārvaldi]. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāveicina gan atjaunojamo energoresursu elektroenerģija, gan siltumapgāde un 

aukstumapgāde. Siltumapgāde un aukstumapgāde ēkās un rūpniecībā veido pusi no ES 

enerģijas patēriņa. 

 

Grozījums Nr.  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Balstoties uz pašreizējo šķēršļu un 

potenciāla novērtējumu dalībvalstis veic 

darbības, lai veicinātu to īrnieku un 

mājsaimniecību pašpatēriņu, kuras 

saskaras ar enerģētisko nabadzību, 
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tostarp izstrādājot iniciatīvas, lai 

atvieglotu piekļuvi finansējumam, un 

iniciatīvas, lai mudinātu izstrādātājus 

īstenot projektus sociālo mājokļu jomā, kā 

arī lai veicinātu to, ka ēku īpašnieki 

padara īrniekiem pieejamas pašpatēriņa 

iespējas. Šim novērtējumam vajadzētu būt 

daļai no dalībvalstu klimata un 

enerģētikas plāniem saskaņā ar regulu 

[pārvaldības regula, kā ierosināts ar 

COM(2016)0759]. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu, ka visi sabiedrības locekļi var piedalīties elektroenerģijas pārvadē un 

izmantot priekšrocības, ko rada pašpatēriņš, ir nepieciešami īpaši noteikumi, kas mudina 

piedalīties mājsaimniecības, kuras saskaras ar enerģētisko nabadzību, un mājsaimniecības, 

kuras izīrē savus mājokļus. 

 

Grozījums Nr.  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka, 

novēršot šķēršļus pašpatērētāju/ražojošo 

patērētāju līdzdalībai, netiek sodīti 

tradicionālie lietotāji, un ka vietējās 

energokopienas nerada papildu izmaksas 

tiešajiem lietotājiem, kuri nolemj palikt 

tikai patērētāji. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jānovērš netaisnīgs slogs pārējiem lietotājiem. 

 

Grozījums Nr.  970 

Eva Kaili 



 

AM\1130434LV.docx 57/156 PE607.899v02-00 

 LV 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētāja iekārtas 

uzstādīšanu, ekspluatāciju, tostarp uzskaiti, 

un uzturēšanu var pārvaldīt trešā persona. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētāja iekārtas ir trešo personu 

īpašums vai arī trešās personas veic 

apsaimniekotāja funkciju attiecībā uz to 

uzstādīšanu, ekspluatāciju, tostarp uzskaiti, 

un uzturēšanu, un nodod šīs uzturēšanas 

tiesības, kas izklāstītas 1. punkta a)–

d) apakšpunktā. Pašpatērētājiem ir 

tiesības slēgt līgumu ar jebkuru citu 

piegādātāju, lai segtu savu atlikušās 

elektroenerģijas pieprasījumu. Ja 

pašpatērētāji vairs neizmanto telpas un 

jaunie telpu iemītnieki nevēlas izmantot 

atjaunojamo energoresursu iekārtas 

ražoto elektroenerģiju, dalībvalstu tiesību 

akti nodrošina, ka iekārtu un saistītos 

iespējamos stimulus var nodot citiem 

lietotājiem. 

Or. en 

Pamatojums 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Grozījums Nr.  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētāja iekārtas 

uzstādīšanu, ekspluatāciju, tostarp uzskaiti, 

un uzturēšanu var pārvaldīt trešā persona. 

3. Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētāja iekārtas 

uzstādīšanu, ekspluatāciju, tostarp uzskaiti, 

un uzturēšanu var pārvaldīt trešā persona. 

Pašražotu elektroenerģiju, kas plūst pa 

daudzdzīvokļu ēku un objektu koptelpu 

kabeļiem, uzskata par pašpatērētu 

elektroenerģiju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētāja iekārtas 

uzstādīšanu, ekspluatāciju, tostarp uzskaiti, 

un uzturēšanu var pārvaldīt trešā persona. 

3. Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētāja iekārtas 

uzstādīšanu, ekspluatāciju, tostarp uzskaiti, 

un uzturēšanu var pārvaldīt trešā persona 

ar nosacījumu, ka saimniecisko risku, kas 

saistīts ar iekārtas uzstādīšanu, uzņemas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  973 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Atjaunojamo energoresursu 3. Atjaunojamo energoresursu 
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enerģijas pašpatērētāja iekārtas 

uzstādīšanu, ekspluatāciju, tostarp uzskaiti, 

un uzturēšanu var pārvaldīt trešā persona. 

enerģijas pašpatērētāja iekārta var būt 

trešās personas īpašums, un trešā persona 

ar pašpatērētāja piekrišanu var pildīt arī 

šādas iekārtas apsaimniekotāja funkciju 

attiecībā uz tās uzstādīšanu, ekspluatāciju, 

tostarp uzskaiti, un uzturēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētāja iekārtas 

uzstādīšanu, ekspluatāciju, tostarp uzskaiti, 

un uzturēšanu var pārvaldīt trešā persona. 

3. Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājs var nolemt savas 

iekārtas apsaimniekošanu attiecībā uz tās 

uzstādīšanu, ekspluatāciju, tostarp uzskaiti, 

un uzturēšanu nodot trešai personai. 

Or. en 

Pamatojums 

Pantam būtu jānodrošina, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatērētāji var nolemt 

nodot savas iekārtas apsaimniekošanu trešai personai. Pretējā gadījumā pantu var interpretēt 

tā, ka piegādātāji ir tiesīgi ierobežot trešās personas uzstādīšanas, ekspluatācijas un 

uzturēšanas darbības, ja viņi tās neveic paši. 

 

Grozījums Nr.  975 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis novērtē šķēršļus, kas 

pašreiz apgrūtina pašpatēriņu, un iespējas 

pašpatēriņu savā teritorijā izvērst, un tās 

šādu novērtēšanu veic, lai izveidotu 
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vispārēju stimulu sistēmu, kas veicinātu 

un atvieglotu no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūtas enerģijas 

pašpatēriņu. 

 Šāda sistēma ietver: 

 a) konkrētus pasākumus, arī 

finansiālus stimulus, ar ko pašpatēriņa 

iespējas rosina izmantot ģimenes ar 

maziem ienākumiem, kurām draud 

enerģētiskā nabadzība, un cita starpā arī 

tos, kuri savu mājokli īrē; 

 b) instrumentus, kas finansējumu 

padara pieejamāku; stimulus 

izstrādātājiem, ar ko tos rosina izstrādāt 

projektus īstenošanai sociālajās mājās; 

 d) stimulus ēku īpašniekiem, ar ko 

tos rosina piedāvāt māju iedzīvotājiem 

pašpatēriņa iespējas; 

 e) jebkādu normatīvo šķēršļu 

atcelšanu no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūtas enerģijas 

pašpatēriņam. 

 Minētais novērtējums un vispārējā 

stimulu sistēma ir daļa no valsts klimata 

pārmaiņu un enerģētikas plāna saskaņā 

ar regulu [par Enerģētikas savienības 

pārvaldi]. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis izvirza valsts noteiktu 

saistošu mērķi attiecībā uz pašpatērētāju 

ražotās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru, kas jāsasniedz līdz 

2030. gadam. Pirms šāda mērķa 

noteikšanas dalībvalstis veic sabiedrisku 
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apspriešanos, cita starpā iesaistot pilsētas, 

patērētāju organizācijas un pilsonisko 

sabiedrību. Šim mērķim vajadzētu būt 

daļai no dalībvalstu klimata un 

enerģētikas plāniem saskaņā ar regulu 

[pārvaldības regula, kā ierosināts ar 

COM(2016)0759]. 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatērētāji un atjaunojamo energoresursu 

energokopienas ne tikai ir galvenais virzītājspēks virzībā uz ilgtspējīgu sabiedrību, kas 

pilnībā izmanto atjaunojamos energoresursus, bet tie rada arī lielus sociālos un ekonomiskos 

ieguvumus vietējā līmenī. Konkrētu mērķu noteikšana, balstoties uz valsts potenciālu, 

palīdzētu dalībvalstīm sasniegt kopējo atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķi, palielināt 

bagātības un labklājību vietējā, tādējādi arī valsts līmenī, un, visbeidzot, panākt vienprātību 

par pasākumiem klimata pārmaiņu risināšanai. 

 

Grozījums Nr.  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu 

energokopienas nepamatoti un 

nesamērīgi nesamazina elektroapgādes 

sistēmas tarifus un maksas salīdzinājumā 

ar maksājumiem, kas būtu atbilstīgi 

atsevišķu patērētāju veiktajiem 

maksājumiem. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu 

energokopienas dod atbilstīgu 

ieguldījumu sistēmas izmaksu segšanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis neapgrūtina 

galalietotāju kļūšanu par atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājiem, 

cita starpā ieviešot uzkrājošas vai vienas 

iekārtas apjoma vai jaudas maksimālās 

robežas, apgrūtinošas un nesamērīgas 

procedūras, maksas, līgumisko kārtību un 

tehniskos noteikumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  979 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu energokopienas ir tiesīgas 

ražot, patērēt, uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu enerģiju, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tām 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas. 

Dalībvalstis nodrošina, ka visas vietējās 

un reģionālās iestādes un galalietotāji — 

ar nosacījumu, ka lietotāji, kas nav 

mājsaimniecības, ir MVU, un to līdzdalība 

nav to galvenā komerciālā vai 

profesionālā darbība — ir tiesīgi 

piedalīties atjaunojamo energoresursu 

energokopienā. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu energokopienas 

ir tiesīgas ražot, patērēt, uzkrāt un pārdot 

atjaunojamo energoresursu enerģiju, 

tostarp slēdzot elektroenerģijas pirkuma 

līgumus, veicot apgādi kopienas locekļiem 

un organizētos tirgos individuāli vai ar 

trešās personas starpniecību, un tām 

netiek piemērotas diskriminējošas vai 

nesamērīgi apgrūtinošas procedūras un 

maksas. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  980 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu energokopienas ir tiesīgas 

ražot, patērēt, uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu enerģiju, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tām 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas. 

Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu energokopienas ir tiesīgas 

ražot, patērēt, uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu enerģiju, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tām 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas. Sīki 

izstrādāti noteikumi atjaunojamo 

energoresursu energokopienām ir 

jānosaka, ņemot vērā, ka šīs kopienas nav 

nesamērīgi privileģētas salīdzinājumā ar 

elektroenerģijas piegādātājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  981 

Werner Langen 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1 punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu energokopienas ir tiesīgas 

ražot, patērēt, uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu enerģiju, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tām 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas. 

Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu energokopienas ir tiesīgas 

ražot, patērēt, uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu enerģiju, tostarp slēdzot 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, un tām 

netiek piemērotas nesamērīgas procedūras 

un maksas, kas neatspoguļo izmaksas, ja 

vien netiek vājinātas patērētāju tiesības 

un netiek pieļauta citu konkurentu netieša 

vai tieša diskriminācija. 

Or. de 
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Pamatojums 

Izstrādājot īpašu shēmu atjaunojamo energoresursu kopienām, pastāv risks, ka tiks 

diskriminēti citi tirgus dalībnieki, tiks vājinātas patērētāju tiesības un radīsies jaunas 

neskaidrības. Priekšrocību piešķiršana, izmantojot izņēmuma noteikumus, nav pieļaujama. 

 

Grozījums Nr.  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu energokopienas 

nepamatoti un nesamērīgi nesamazina 

elektroapgādes sistēmas tarifus un 

maksas salīdzinājumā ar maksājumiem, 

kas būtu atbilstīgi atsevišķu patērētāju 

veiktajiem maksājumiem. Dalībvalstis 

nodrošina, ka atjaunojamo energoresursu 

energokopienas dod atbilstīgu 

ieguldījumu sistēmas izmaksu segšanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas 

atbilst vismaz četriem no turpmāk 

norādītajiem kritērijiem: 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir vietēja energokopiena, 

kā noteikts [pārskatītā Direktīva 

2009/72/EK, kas ierosināta ar 

COM(2016)0864], kas ir MVU vai 

bezpeļņas organizācija, kuras kapitāldaļu 

turētāji vai biedri sadarbojas, veicot 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas 

ražošanu, sadali, uzkrāšanu vai piegādi, 

kaut arī šī sadarbība var tikt īstenota pāri 
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dalībvalstu robežām. Lai kopiena tiktu 

uzskatīta atjaunojamo energoresursu 

energokopienu, vismaz 51 % vietu 

subjekta valdē vai pārvaldības struktūrās 

ir paredzētas vietējiem dalībniekiem, proti, 

vietējo sabiedrisko un vietējo privāto 

sociāli ekonomisko interešu pārstāvjiem 

vai iedzīvotājiem, kuri ir nepastarpināti 

ieinteresēti kopienas darbībā un tās 

ietekmē. Turklāt šīm kopienām ir jāatbilst 
vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas 

atbilst vismaz četriem no turpmāk 

norādītajiem kritērijiem: 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir vietēja energokopiena, 

kā noteikts [pārskatītā Direktīva 

2009/72/EK, kas ierosināta ar 

COM(2016)0864], kas ir MVU vai 

bezpeļņas organizācija, kuras kapitāldaļu 

turētāji vai biedri sadarbojas, veicot 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas 

ražošanu, sadali, uzkrāšanu vai piegādi. 

Lai kopiena tiktu uzskatīta atjaunojamo 

energoresursu energokopienu, vismaz 

51 % vietu subjekta valdē vai pārvaldības 

struktūrās ir paredzētas vietējiem 

dalībniekiem, proti, vietējo sabiedrisko un 

vietējo privāto sociāli ekonomisko 

interešu pārstāvjiem vai iedzīvotājiem, 

kuri ir nepastarpināti ieinteresēti 

kopienas darbībā un tās ietekmē. Turklāt 

šīm kopienām ir jāatbilst vismaz četriem 

no turpmāk norādītajiem kritērijiem: 

Or. en 
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Grozījums Nr.  985 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas 

atbilst vismaz četriem no turpmāk 

norādītajiem kritērijiem: 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir vietēja energokopiena, 

kā noteikts [pārskatītā Direktīva 

2009/72/EK, kas ierosināta ar 

COM(2016)0864], kas ir MVU vai 

bezpeļņas organizācija, kuras kapitāldaļu 

turētāji vai biedri sadarbojas, veicot 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas 

ražošanu, sadali, uzkrāšanu vai piegādi. 

Lai kopiena tiktu uzskatīta atjaunojamo 

energoresursu energokopienu, vismaz 

51 % vietu subjekta valdē vai pārvaldības 

struktūrās ir paredzētas vietējiem 

dalībniekiem, proti, vietējo sabiedrisko un 

vietējo privāto sociāli ekonomisko 

interešu pārstāvjiem vai iedzīvotājiem, 

kuri ir nepastarpināti ieinteresēti 

kopienas darbībā un tās ietekmē. 

 Turklāt šīm kopienām ir jāatbilst vismaz 

četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir apvienība, kooperatīvs, 

partnerība, bezpeļņas organizācija vai cita 

juridiska struktūra, kuru efektīvi kontrolē 

vietējie kapitāldaļu turētāji vai biedri, kas 

sadarbojas, veicot atjaunojamo 
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vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu energokopiena būtu jānosaka iespējami plaši, lai piešķirtu šīm 

kopienām elastīgus instrumentus atjaunojamo energoresursu attīstībai. 

 

Grozījums Nr.  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir vietējs MVU vai vietēja 

bezpeļņas organizācija, kuras kapitāldaļu 

turētāji vai biedri sadarbojas, veicot 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas 

ražošanu, sadali, uzkrāšanu vai piegādi, 

kas savā ziņā pārstāv vietējās intereses un 

kas atbilst vismaz četriem no turpmāk 

norādītajiem kritērijiem: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU, valsts struktūra 

vai valsts uzņēmums, vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 
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energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  989 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas 

atbilst vismaz četriem no turpmāk 

norādītajiem kritērijiem: 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi. 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu energokopienu veicināšanai vajadzētu būt dalībvalstu izvēlei. 

Nav objektīva pamata ierosināt definīciju ES līmenī. Turklāt šis pants ir grūti īstenojams, kā 

arī nav pārbaudāms praksē. Kurš spēs pārraudzīt, vai 4 no 5 iepriekš minētajiem kritērijiem 

ir patiesi izpildīti? Kas notiks, ja atbilstība kritērijiem laika gaitā mainīsies, proti, kādas būtu 

sekas atjaunojamo energoresursu energokopienām? 

 

Grozījums Nr.  990 

Massimiliano Salini 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 
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organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  991 

Flavio Zanonato 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem: 

Or. en 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES līmenī, ir svarīgi nodrošināt 

viendabīgumu un saskaņotību. 

 

Grozījums Nr.  992 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri ir 

fiziskas personas, vietējās iestādes, tostarp 

pašvaldības, vai MVU, kas darbojas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

svītrots 
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jomā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri ir 

fiziskas personas, vietējās iestādes, tostarp 

pašvaldības, vai MVU, kas darbojas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā; 

a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri, 

kas ir daudzi, ir fiziskas personas, vietējās 

iestādes, tostarp pašvaldības, vai MVU, kas 

darbojas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  994 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri ir 

fiziskas personas, vietējās iestādes, tostarp 

pašvaldības, vai MVU, kas darbojas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā; 

a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri, 

kas ir daudzi, ir fiziskas personas, vietējās 

iestādes, tostarp pašvaldības, vai MVU, kas 

darbojas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri ir 

fiziskas personas, vietējās iestādes, tostarp 

pašvaldības, vai MVU, kas darbojas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā; 

a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri, 

kas ir daudzi, ir fiziskas personas, vietējās 

iestādes, tostarp pašvaldības, vai MVU, kas 

darbojas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri ir 

fiziskas personas, vietējās iestādes, tostarp 

pašvaldības, vai MVU, kas darbojas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā; 

a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri ir 

fiziskas personas, vietējās iestādes, tostarp 

pašvaldības, MVU vai jebkāda cita 

juridiska persona, kas darbojas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā; 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu energokopiena būtu jānosaka iespējami plaši, lai piešķirtu šīm 

kopienām elastīgus instrumentus atjaunojamo energoresursu attīstībai. 

 

Grozījums Nr.  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) kopienas galvenais mērķis, kā 

noteikts tās dibināšanas statūtos, ir 

nodrošināt vietējās kopienas vides, 

sociālos vai saimnieciskos ieguvumus, 

nevis radīt peļņu tās locekļiem; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  998 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

turētāju vai biedru ar balsstiesībām ir 

fiziskas personas; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

turētāju vai biedru ar balsstiesībām ir 

fiziskas personas; 

b) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

turētāju vai biedru ar balsstiesībām ir 

fiziskas personas vai pašvaldības; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

turētāju vai biedru ar balsstiesībām ir 

fiziskas personas; 

b) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

turētāju vai biedru ar balsstiesībām ir 

fiziskas personas vai valsts struktūras; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

turētāju vai biedru ar balsstiesībām ir 

fiziskas personas; 

b) vismaz 10 % subjekta kapitāldaļu 

turētāju vai biedru ar balsstiesībām ir 

fiziskas personas; 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu energokopiena būtu jānosaka iespējami plaši, lai piešķirtu šīm 

kopienām elastīgus instrumentus atjaunojamo energoresursu attīstībai. Fiziskas personas ne 

vienmēr būs galvenie partneri. 

 

Grozījums Nr.  1002 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

vai līdzdalības tiesību pieder vietējiem 

dalībniekiem, proti, vietējo sabiedrisko un 

vietējo privāto sociālekonomisko interešu 

pārstāvjiem vai iedzīvotājiem, kuri ir 

nepastarpināti ieinteresēti kopienas 

darbībā un tās ietekmē; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

vai līdzdalības tiesību pieder vietējiem 

dalībniekiem, proti, vietējo sabiedrisko un 

vietējo privāto sociālekonomisko interešu 

pārstāvjiem vai iedzīvotājiem, kuri ir 

nepastarpināti ieinteresēti kopienas darbībā 

un tās ietekmē; 

c) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

vai līdzdalības tiesību pieder vietējiem 

dalībniekiem, proti, vietējo iestāžu, vietējo 

sabiedrisko un vietējo privāto 

sociālekonomisko interešu pārstāvjiem vai 

iedzīvotājiem, kuri ir nepastarpināti 

ieinteresēti kopienas darbībā un tās 

ietekmē; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

vai līdzdalības tiesību pieder vietējiem 

dalībniekiem, proti, vietējo sabiedrisko un 

vietējo privāto sociālekonomisko interešu 

pārstāvjiem vai iedzīvotājiem, kuri ir 

nepastarpināti ieinteresēti kopienas darbībā 

un tās ietekmē; 

c) vismaz 51 % subjekta kapitāldaļu 

vai līdzdalības tiesību pieder vietējiem 

dalībniekiem, proti, vietējo sabiedrisko un 

vietējo privāto sociālekonomisko interešu 

pārstāvjiem vai iedzīvotājiem utt., kuri ir 

nepastarpināti ieinteresēti kopienas darbībā 

un tās ietekmē; 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu energokopiena būtu jānosaka iespējami plaši, lai piešķirtu šīm 

kopienām elastīgus instrumentus atjaunojamo energoresursu attīstībai. 

 

Grozījums Nr.  1005 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) vismaz 51 % vietu subjekta valdē 

vai pārvaldības institūcijās atvēlētas 

vietējiem dalībniekiem, proti, vietējo 

sabiedrisko un vietējo privāto 

sociālekonomisko interešu pārstāvjiem vai 

iedzīvotājiem, kuri ir nepastarpināti 

ieinteresēti kopienas darbībā un tās 

ietekmē; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1006 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) vismaz 51 % vietu subjekta valdē 

vai pārvaldības institūcijās atvēlētas 

vietējiem dalībniekiem, proti, vietējo 

sabiedrisko un vietējo privāto 

sociālekonomisko interešu pārstāvjiem vai 

iedzīvotājiem, kuri ir nepastarpināti 

ieinteresēti kopienas darbībā un tās 

ietekmē; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) vismaz 51 % vietu subjekta valdē 

vai pārvaldības institūcijās atvēlētas 

vietējiem dalībniekiem, proti, vietējo 

d) vismaz 51 % vietu subjekta valdē 

vai pārvaldības institūcijās atvēlētas 

vietējiem dalībniekiem, proti, vietējo 



 

PE607.899v02-00 76/156 AM\1130434LV.docx 

LV 

sabiedrisko un vietējo privāto 

sociālekonomisko interešu pārstāvjiem vai 

iedzīvotājiem, kuri ir nepastarpināti 

ieinteresēti kopienas darbībā un tās 

ietekmē; 

iestāžu, vietējo sabiedrisko un vietējo 

privāto sociālekonomisko interešu 

pārstāvjiem vai iedzīvotājiem, kuri ir 

nepastarpināti ieinteresēti kopienas darbībā 

un tās ietekmē; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) vismaz 51 % vietu subjekta valdē 

vai pārvaldības institūcijās atvēlētas 

vietējiem dalībniekiem, proti, vietējo 

sabiedrisko un vietējo privāto 

sociālekonomisko interešu pārstāvjiem vai 

iedzīvotājiem, kuri ir nepastarpināti 

ieinteresēti kopienas darbībā un tās 

ietekmē; 

d) vismaz 51 % vietu subjekta valdē 

vai pārvaldības institūcijās atvēlētas 

vietējiem dalībniekiem, proti, vietējo 

sabiedrisko un vietējo privāto 

sociālekonomisko interešu pārstāvjiem, 

iedzīvotājiem utt., kuri ir nepastarpināti 

ieinteresēti kopienas darbībā un tās 

ietekmē; 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu energokopiena būtu jānosaka iespējami plaši, lai piešķirtu šīm 

kopienām elastīgus instrumentus atjaunojamo energoresursu attīstībai. 

 

Grozījums Nr.  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) līdzdalība ir atvērta visiem 

potenciāli ieinteresētajiem vietējiem 

dalībniekiem, proti, vietējo publisko un 

privāto sociāli ekonomisko interešu 

pārstāvjiem vai iedzīvotājiem, kuri ir 
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nepastarpināti ieinteresēti kopienas 

darbībā un tās ietekmē, kas atbilst 

a) apakšpunktā norādītajiem kritērijiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Precizējums. 

 

Grozījums Nr.  1010 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) kopiena iepriekšējos 5 gados vidēji 

gadā ir uzstādījusi ne vairāk kā 18 MW 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanas jaudas elektroenerģijas 

ražošanas, siltumapgādes un 

aukstumapgādes, kā arī transporta 

vajadzībām. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) kopiena iepriekšējos 5 gados vidēji 

gadā ir uzstādījusi ne vairāk kā 18 MW 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanas jaudas elektroenerģijas 

ražošanas, siltumapgādes un 

aukstumapgādes, kā arī transporta 

vajadzībām. 

e) kopiena iepriekšējos 5 gados vidēji 

gadā ir uzstādījusi ne vairāk kā 20 MW vai 

50 MW atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanas jaudas elektroenerģijas 

ražošanas, siltumapgādes un 

aukstumapgādes, kā arī transporta 

vajadzībām. 

Or. en 
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Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu energokopiena būtu jānosaka iespējami plaši, lai piešķirtu šīm 

kopienām elastīgus instrumentus atjaunojamo energoresursu attīstībai. Atjaunojamo 

energoresursu energokopienai atkarībā no atrašanās vietas un ārējiem apstākļiem var būt 

atšķirīgas elektroenerģijas vajadzības. Īpaši svarīgi ir ņemt vērā arī jautājumus saistībā ar 

ražoto siltumu. 

 

Grozījums Nr.  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) kopiena iepriekšējos 5 gados vidēji 

gadā ir uzstādījusi ne vairāk kā 18 MW 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanas jaudas elektroenerģijas 

ražošanas, siltumapgādes un 

aukstumapgādes, kā arī transporta 

vajadzībām. 

e) kopiena iepriekšējos 5 gados vidēji 

gadā ir uzstādījusi ne vairāk kā 40 MW 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanas jaudas elektroenerģijas 

ražošanas, siltumapgādes un 

aukstumapgādes, kā arī transporta 

vajadzībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Nosakot kopienas pēdējos 5 gados vidēji uzstādīto jaudu 18 MW apjomā, pastāv risks, ka var 

tikt ierobežots šādu kopienu potenciāls, jo īpaši tādēļ, ka atsaucē ir norādīta jauda 

elektroenerģijas ražošanas, siltumapgādes un aukstumapgādes, kā arī transporta vajadzībām 

kopā. Energokopienu ES atjaunojamo energoresursu enerģijas jauda jau pašreiz ir lielāka 

par 18 MW. 

 

Grozījums Nr.  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) kopiena iepriekšējos 5 gados vidēji 

gadā ir uzstādījusi ne vairāk kā 18 MW 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

e) kopiena iepriekšējos 5 gados vidēji 

gadā ir uzstādījusi ne vairāk kā 5 MW 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 
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ražošanas jaudas elektroenerģijas 

ražošanas, siltumapgādes un 

aukstumapgādes, kā arī transporta 

vajadzībām. 

ražošanas jaudas elektroenerģijas 

ražošanas, siltumapgādes un 

aukstumapgādes, kā arī transporta 

vajadzībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1014 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) līdzdalība ir brīvprātīga un atvērta 

visiem potenciāli ieinteresētajiem 

vietējiem dalībniekiem, proti, vietējo 

publisko un privāto sociāli ekonomisko 

interešu pārstāvjiem vai iedzīvotājiem, 

kuri ir nepastarpināti ieinteresēti 

kopienas darbībā un tās ietekmē, kas 

atbilst a) apakšpunktā norādītajiem 

kritērijiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) līdzdalība ir atvērta visiem 

potenciāli ieinteresētajiem vietējiem 

dalībniekiem, proti, vietējo publisko un 

privāto sociāli ekonomisko interešu 

pārstāvjiem vai iedzīvotājiem, kuri ir 

nepastarpināti ieinteresēti kopienas 

darbībā un tās ietekmē, kas atbilst 

a) apakšpunktā norādītajiem kritērijiem; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku. 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot un 

grozot atbalsta shēmas, ņem vērā 

atjaunojamo energoresursu energokopienu 

specifiku. Dalībvalstis izstrādā un groza 

atbalsta shēmas, lai veicinātu, nevis 

diskriminētu atjaunojamo energoresursu 

energokopienas. Dalībvalstis veicina 

atjaunojamo energoresursu 

energokopienu pārrobežu sadarbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1017 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku. 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku, 

vienlaikus nodrošinot, ka ir vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi visiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražotājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 
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Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku. 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku, 

vienlaikus nodrošinot, ka ir vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi visiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražotājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku. 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku, 

vienlaikus nodrošinot, ka ir vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi visiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražotājiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Atbalsta shēmām būtu jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi tirgus dalībniekiem 

neatkarīgi no to lieluma, īpašumtiesību struktūras vai juridiskā veida. Būtu jāatrod citas 

iespējas, kā samazināt riskus atjaunojamo energoresursu energokopienām (AEE), piemēram, 

izmantojot īpašu apdrošināšanas veidu. 

 

Grozījums Nr.  1020 

Miroslav Poche 
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Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku. 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku, 

vienlaikus nodrošinot, ka ir vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi visiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražotājiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Atbalsta shēmām būtu jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi tirgus dalībniekiem 

neatkarīgi no to lieluma, īpašumtiesību struktūras vai juridiskā veida. Būtu jāatrod citas 

iespējas, kā samazināt riskus atjaunojamo energoresursu energokopienām (AEE), piemēram, 

izmantojot īpašu apdrošināšanas veidu. 

 

Grozījums Nr.  1021 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku. 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku, 

vienlaikus nodrošinot, ka ir vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi visiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražotājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1022 

Evžen Tošenovský 
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Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku. 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku, 

vienlaikus nodrošinot, ka ir vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi visiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražotājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1023 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot valsts atbalsta 

noteikumus, dalībvalstis, izstrādājot 

atbalsta shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku. 

2. Dalībvalstis, izstrādājot atbalsta 

shēmas, ņem vērā atjaunojamo 

energoresursu energokopienu specifiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1024 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis novērtē šķēršļus, kas 

pašreiz apgrūtina atjaunojamo 

energoresursu energokopienas, un 

iespējas tās savā teritorijā izvērst, un tās 

šādu novērtēšanu veic, lai izveidotu 
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vispārēju stimulu sistēmu, kas veicinātu 

un atvieglotu atjaunojamo energoresursu 

energokopienu līdzdalību atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošanā, 

patēriņā, uzkrāšanā un tirdzniecībā. 

 Šāda sistēma ietver: 

 a) mērķus un konkrētus pasākumus, 

lai palīdzētu vietējām un reģionālajām 

iestādēm nodrošināt atjaunojamo 

energoresursu energokopienu attīstību un 

to nepastarpinātu līdzdalību; 

 b) konkrētus pasākumus, arī 

investīciju atbalstu, lai veicinātu to, ka 

atjaunojamo energoresursu 

energokopienās piedalās mājsaimniecības 

ar maziem ienākumiem, kurām draud 

enerģētiskā nabadzība, un cita starpā arī 

tos, kuri savu mājokli īrē; 

 c) instrumentus, kas finansējumu un 

informāciju padara pieejamāku; 

 d) regulatīvu un spēju veidošanas 

atbalstu vietējām un reģionālajām 

iestādēm, izveidojot vietējos uzņēmumus, 

kas aktīvi piedalās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošanā, 

patēriņā, uzkrāšanā un tirdzniecībā; 

 e) jebkādu normatīvo un 

administratīvo šķēršļu atcelšanu 

atjaunojamo energoresursu 

energokopienām. 

 Minētais novērtējums un vispārējā 

stimulu sistēma ir daļa no integrētajiem 

valstu klimata pārmaiņu un enerģētikas 

plāniem saskaņā ar regulu [par 

Enerģētikas savienības pārvaldi]. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1025 

Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis ievieš noteikumus par 

atjaunojamo energoresursu 

energokopienām, kuri nodrošina, ka: 

 a) energokopienas nevar izslēgt 

nevienu atsevišķu patērētāju, ja 

ģeogrāfiski tiek uzskatīts, ka tas ietilpst 

šajā energokopienā; 

 b) energokopienas izstrādā 

noteikumus, kas nodrošina vienlīdzīgu un 

nediskriminējošu attieksmi pret visiem 

patērētājiem, kuri piedalās 

energokopienā; 

 c) energokopienas izstrādā taisnīgus 

noteikumus patērētājiem, kuri nevar 

savus rēķinus apmaksāt nekavējoties vai 

ilgākā laika periodā — pēc analoģijas ar 

to patērētāju aizsardzību, kuriem atsevišķi 

ir izveidots pieslēgums sadales tīklam; 

 d) tiek nodrošināts, ka 

energokopienu izveide nekropļo kopējo 

energosistēmu un ka tā neradīs lielākas 

elektroenerģijas izmaksas patērētājiem, 

kas nav pašražotāji un/vai nepiedalās 

energokopienās. 

Or. en 

Pamatojums 

Jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu, ka pret neaizsargātiem patērētājiem energokopienās 

nav netaisnīga attieksme, viņi netiek ņemti vērā vai spiesti veikt kādas darbības. 

 

Grozījums Nr.  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis izvirza valsts noteiktu 

saistošu mērķi 2030. gadam attiecībā uz 

atjaunojamo energoresursu 
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energokopienu ražotās elektroenerģijas 

īpatsvaru. Pirms šāda mērķa noteikšanas 

dalībvalstis veic sabiedrisku apspriešanos, 

cita starpā iesaistot pilsētas, patērētāju 

organizācijas un pilsonisko sabiedrību. 

Šim mērķim vajadzētu būt daļai no 

dalībvalstu klimata un enerģētikas 

plāniem saskaņā ar regulu [pārvaldības 

regula, kā ierosināts ar COM(2016)0759]. 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatērētāji un atjaunojamo energoresursu 

energokopienas ne tikai ir galvenais virzītājspēks virzībā uz ilgtspējīgu sabiedrību, kas 

pilnībā izmanto atjaunojamos energoresursus, bet tie rada arī lielus sociālos un 

saimnieciskos ieguvumus vietējā līmenī. Konkrētu mērķu noteikšana, balstoties uz valsts 

potenciālu, palīdzētu dalībvalstīm sasniegt kopējo atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķi, palielināt bagātības un labklājību vietējā, tādējādi arī valsts līmenī, un, visbeidzot, 

panākt vienprātību par pasākumiem klimata pārmaiņu risināšanai. 

 

Grozījums Nr.  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Dalībvalstis nodrošina, ka kritēriji 

atjaunojamo energoresursu 

energokopienām tiek izstrādāti un 

piemēroti tā, lai nodrošinātu, ka 

atjaunojamo energoresursu 

energokopienas efektīvi nekontrolē 

tradicionāli elektroenerģijas uzņēmumi, 

tostarp privātie komerciālie izstrādātāji un 

lielāki elektroenerģijas uzņēmumi. Jo 

īpaši dalībvalstis, izmantojot valsts 

regulatīvās iestādes, uzrauga atjaunojamo 

energoresursu energokopienu kritēriju 

piemērošanu un attieksmi pret tām 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

atbalsta shēmu izstrādē, lai nodrošinātu 

pārredzamību, nediskrimināciju un 

patērētāju aizsardzību, kā arī novērstu 
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nelabvēlīgas ietekmes uz konkurenci 

ļaunprātīgu izmantošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c Dalībvalstis nodrošina, ka visas 

jaunās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas iekārtas un atjaunotās 

pašreizējās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas iekārtas, vietējās un reģionālās 

iestādes, kā arī fiziskās un juridiskās 

personas, kam ir nepastarpināta interese 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

iekārtā un tās ietekmē, var piedalīties 

projektā, piedaloties atjaunojamo 

energoresursu energokopienā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1029 

Werner Langen 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. de 

Pamatojums 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 
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Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Grozījums Nr.  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

23. pants svītrots 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 

plašāka izmantošana siltumapgādes un 

aukstumapgādes iekārtās 

 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru vismaz par 

1 procentpunktu (pp), to izsakot kā 

nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

 

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, var izstrādāt un publiskot 

sarakstu, kurā norādīti pasākumi un 

īstenojošās struktūras, piemēram, 

kurināmā piegādātāji, kas veicina 

1. punktā noteikto palielinājumu. 

 

3. Šā panta 1. punktā noteikto 

palielinājumu var īstenot, izmantojot 

vienu vai vairākas turpmāk norādītās 

iespējas: 

 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana 

siltumapgādes un aukstumapgādes 
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vajadzībām piegādātajā enerģijā un 

enerģijas ražošanai izmantotajā 

kurināmajā; 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā 

nodrošināt siltumapgādi un 

aukstumapgādi no atjaunojamajiem 

energoresursiem vai atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošana 

industriālās siltumapgādes un 

aukstumapgādes procesos; 

 

c) netieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, uz kuriem attiecas tirgojami 

sertifikāti, kas apliecina pienākuma 

izpildi, atbalstot netiešus ietekmes 

mazināšanas pasākumus, kurus veic cits 

uzņēmējs, piemēram, neatkarīgs 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas 

uzstādītājs vai energopakalpojumu 

uzņēmums, kas sniedz atjaunojamo 

energoresursu iekārtu uzstādīšanas 

pakalpojumus. 

 

4. Šā panta 2. punktā minēto 

pasākumu īstenošanai un uzraudzībai 

dalībvalstis var izmantot struktūras, kas 

izveidotas saskaņā ar 

Direktīvas 2012/27/ES 7. pantā 

noteiktajām nacionālajām 

energoefektivitātes pienākuma shēmām 

 

5. Saskaņā ar 2. punktu norādītās 

struktūras nodrošina, ka to devums ir 

izmērāms un verificējams un, sākot no 

2021. gada 30. jūnija, dalībvalsts 

izraudzītajai iestādei katru gadu ziņo par: 

 

a) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās enerģijas kopējo 

daudzumu; 

 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo 

daudzumu; 

 

c) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 
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enerģijas kopējā daudzumā; un 

d) atjaunojamo energoresursu veidu.  

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 

5. punktā minētos ziņojumus pārbauda 

izraudzītā kompetentā iestāde. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1031 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu 

(pp), to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot 

saskaņā ar 7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, dalībvalstis, 

vienlaikus piemērojot energoefektivitātes 

pirmo principu un enerģijas taupīšanas 

pasākumus, pieprasa siltumapgādes un 

aukstumapgādes kurināmā 

nodrošinātājiem katru gadu palielināt 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

tehnoloģiju vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 2 procentpunktiem 

(pp). Attiecīgie 2 procentpunkti ir 

iepriekšējo trīs gadu vidējais rādītājs. 

Izstrādājot politiku, lai atbalstītu degvielas 

piegādātājus to saistību izpildē, 

dalībvalstis nosaka prioritātes attiecībā uz 

labākajām pieejamajām tehnoloģijām, 

piemēram, solāri siltuma, ģeotermālajiem, 

augstas efektivitātes siltumsūkņiem vai 

elektroenerģiju no atjaunojamiem 

energoresursiem. Tās veicina biomasas 

izmantošanu procesos, kuros citām 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām 

ir grūti panākt līdzvērtīgu sniegumu — 

galvenokārt siltumenerģijas procesam. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu 

(pp), to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot 

saskaņā ar 7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katrai dalībvalstij 

būtu jātiecas katru gadu palielināt 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru. 

Or. en 

Pamatojums 

Siltumapgādes un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvara palielināšana ir pareizais virziens, tomēr katrai dalībvalstij būtu pašai 

jālemj par savu enerģijas piegādes struktūru (ne tikai attiecībā uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijām, bet arī uz to, kā tiek sadalīti nozaru mērķi — siltumapgāde, elektroenerģija, 

transports). 

 

Grozījums Nr.  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 
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īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu 

(pp), to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot saskaņā 

ar 7. pantā noteikto metodiku. 

īpatsvaru, to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot saskaņā 

ar 7. pantā noteikto metodiku. Prognozēto 

īpatsvara pieaugumu dalībvalstis nosaka 

savā attiecīgajā ieguldījumā kopīgā 

2030. gada mērķa sasniegšanā atbilstīgi 

šīs direktīvas 3. pantam. 

Or. en 

Pamatojums 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Grozījums Nr.  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu 

(pp), to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot saskaņā 

ar 7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru, to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot saskaņā 

ar 7. pantā noteikto metodiku. Dalībvalstis 

nosaka prognozēto īpatsvara pieaugumu 

kā daļu no to attiecīgā ieguldījuma kopīgā 

2030. gada mērķa sasniegšanā atbilstīgi 

3. pantam. 

Or. en 
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Pamatojums 

Pašreizējais siltumapgādei un aukstumapgādei piegādātās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvars starp dalībvalstīm būtiski atšķiras — to nosaka apstākļu atšķirības, 

piemēram, atšķirīgs sākuma punkts un potenciāls. Nešķiet, ka samērīgi vai izmaksu ziņā 

efektīvi būtu noteikt, ka visām dalībvalstīm jātiecas panākt pilnīgi vienādu īpatsvara 

pieaugumu. Atbilstīgais īpatsvara pieaugums būtu jānosaka katrai dalībvalstij kā daļa no 

stratēģijas 2030. gada mērķa sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu (pp), 

to izsakot kā nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas, 

tostarp atlikumsiltuma/atlikumaukstuma 
īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu (pp) 

līdz atjaunojamo energoresursu enerģija, 

tostarp atlikumsiltums/atlikumaukstums 

sasniedz 100 %, to izsakot kā nacionālo 

īpatsvaru enerģijas galapatēriņā un 

aprēķinot saskaņā ar 7. pantā noteikto 

metodiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu (pp), 

to izsakot kā nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas un/vai 

atlikumsiltuma un atlikumaukstuma 

plašāku izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un/vai atlikumsiltuma un 

atlikumaukstuma īpatsvaru vismaz par 

1 procentpunktu (pp), to izsakot kā 

nacionālo īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 

un aprēķinot saskaņā ar 7. pantā noteikto 

metodiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu (pp), 

to izsakot kā nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas un/vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

plašāku izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma īpatsvaru vismaz par 

1 procentpunktu (pp), to izsakot kā 

nacionālo īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 

un aprēķinot saskaņā ar 7. pantā noteikto 

metodiku. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu (pp), 

to izsakot kā nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas un/vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

plašāku izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma īpatsvaru vismaz par 

1 procentpunktu (pp), to izsakot kā 

nacionālo īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 

un aprēķinot saskaņā ar 7. pantā noteikto 

metodiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1039 

Miroslav Poche 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu 

(pp), to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot saskaņā 

ar 7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas un/vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

plašāku izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma īpatsvaru vismaz par 

2 procentpunktiem (pp), to izsakot kā 

nacionālo īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 

un aprēķinot saskaņā ar 7. pantā noteikto 

metodiku. 
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Or. en 

Pamatojums 

Palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē, 

jāņem vērā būtiski atšķirīgā situācija dažādās dalībvalstīs attiecībā uz ģeogrāfiskajiem un 

klimatiskajiem apstākļiem un citas valsts īpatnības, kā arī dalībvalstu tiesības izvēlēties 

atjaunojamo energoresursu veidu un savas valsts enerģētikas struktūru. Attieksmei pret 

siltumatlikumu vajadzētu būt tādai pašai kā pret atjaunojamo energoresursu enerģiju, un 

dalībvalstīm būtu jāļauj sasniegt to atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumapgādei, 

valstu sistēmās iekļaujot vairāk atlikumsiltuma. 

 

Grozījums Nr.  1040 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru vismaz par 

1 procentpunktu (pp), to izsakot kā 

nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes nozarē, katrai dalībvalstij 

būtu jāievieš stimuli, lai palielinātu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas, 

tostarp atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma īpatsvaru, ņemot vērā 

tehniskās un saimnieciskās iespējas, kā 

arī pasākumus pētniecībā un izstrādē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 



 

AM\1130434LV.docx 97/156 PE607.899v02-00 

 LV 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu 

(pp), to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot saskaņā 

ar 7. pantā noteikto metodiku. 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 2 procentpunktiem 

(pp), to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot saskaņā 

ar 7. pantā noteikto metodiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu (pp), 

to izsakot kā nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu termiskiem lietojumiem 

(siltumapgādei un aukstumapgādei) 

rūpniecības sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu (pp), 

to izsakot kā nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

Or. es 

Pamatojums 

Ir jāveic pasākumi, lai atjaunojamos energoresursus izmantotu rūpniecības nozarē, kur šādu 

resursu lielajam potenciālam ir jākonkurē ar citiem kurināmā veidiem, kuri būtiski ietekmē 

klimata pārmaiņas, piemēram, dabasgāzi vai sašķidrināto naftas gāzi, kas bieži saņem 

pārmērīgu atbalstu, nekā būtu jāsaņem šādiem pārejas perioda kurināmajiem. 

 

Grozījums Nr.  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 
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Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu 

(pp), to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot saskaņā 

ar 7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

izstrādā un stimulē sistēmu, lai palielinātu 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru, to 

izsakot kā nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1044 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu 

(pp), to izsakot kā nacionālo īpatsvaru 

enerģijas galapatēriņā un aprēķinot 

saskaņā ar 7. pantā noteikto metodiku. 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas palielināt siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru, ieviešot stimulus, kuros tiek 

ņemtas vērā tehniskās un saimnieciskās 

iespējas, kā arī atšķirīgais atjaunojamo 

energoresursu līmenis, kurus dalībvalstis 

jau izmanto. 

Or. en 

Pamatojums 

Atšķirībā no elektroenerģijas un gāzes siltumu nevar piegādāt pāri reģioniem starp lauku 

apvidiem. Tādēļ atjaunojamo energoresursu īpatsvars savā ziņā ir atkarīgs no tehniskā un 
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saimnieciskā potenciāla. 

 

Grozījums Nr.  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ja siltumapgādei un 

aukstumapgādei piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas, tostarp 

atlikumsiltuma/atlikumaukstuma 

īpatsvars ir mazāks par 60 %, dalībvalsts 

katru gadu palielina šo īpatsvaru vismaz 

par 1 procentpunktu (pp). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1046 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Aprēķinot siltumapgādei un 

aukstumapgādei piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru 

1. punkta nolūkā, dalībvalstis uzskaita 

atlikumsiltumu un atlikumaukstumu, 

izmantojot reizinātāju 0,5. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1047 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 
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Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Atkāpjoties no 1. punkta, 

dalībvalstis, kurās atjaunojamo 

energoresursu īpatsvars siltumapgādes un 

aukstumapgādes nozarē ir lielāks par 

50 %, siltuma un aukstuma piegādātājiem 

šīs saistības var samazināt par 1 %. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1048 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, var izstrādāt un publiskot 

sarakstu, kurā norādīti pasākumi un 

īstenojošās struktūras, piemēram, 

kurināmā piegādātāji, kas veicina 

1. punktā noteikto palielinājumu. 

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, var izstrādāt un publiskot 

sarakstu, kurā norādīti pasākumi, kas 

veicina palielinājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1049 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, var izstrādāt un publiskot 

sarakstu, kurā norādīti pasākumi un 

īstenojošās struktūras, piemēram, 

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, var izstrādāt un publiskot 

sarakstu, kurā norādīti pasākumi, 

piemēram, kurināmā piegādātāji, kas 
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kurināmā piegādātāji, kas veicina 1. punktā 

noteikto palielinājumu. 

veicina 1. punktā noteikto palielinājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1050 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, var izstrādāt un publiskot 

sarakstu, kurā norādīti pasākumi un 

īstenojošās struktūras, piemēram, 

kurināmā piegādātāji, kas veicina 

1. punktā noteikto palielinājumu. 

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, izstrādā un publisko sarakstu, 

kurā norādīti pasākumi un īstenojošās 

struktūras, kas īsteno 1. punktā noteikto 

palielinājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1051 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 1. punktā noteikto 

palielinājumu var īstenot, izmantojot 

vienu vai vairākas turpmāk norādītās 

iespējas: 

svītrots 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātajā enerģijā un 

enerģijas ražošanai izmantotajā 

kurināmajā; 

 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 
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sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā 

nodrošināt siltumapgādi un 

aukstumapgādi no atjaunojamajiem 

energoresursiem vai atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošana 

industriālās siltumapgādes un 

aukstumapgādes procesos; 

c) netieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, uz kuriem attiecas tirgojami 

sertifikāti, kas apliecina pienākuma 

izpildi, atbalstot netiešus ietekmes 

mazināšanas pasākumus, kurus veic cits 

uzņēmējs, piemēram, neatkarīgs 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas 

uzstādītājs vai energopakalpojumu 

uzņēmums, kas sniedz atjaunojamo 

energoresursu iekārtu uzstādīšanas 

pakalpojumus. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1052 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 1. punktā noteikto 

palielinājumu var īstenot, izmantojot 

vienu vai vairākas turpmāk norādītās 

iespējas: 

svītrots 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātajā enerģijā un 

enerģijas ražošanai izmantotajā 

kurināmajā; 

 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā 

nodrošināt siltumapgādi un 

aukstumapgādi no atjaunojamajiem 

energoresursiem vai atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošana 
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industriālās siltumapgādes un 

aukstumapgādes procesos; 

c) netieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, uz kuriem attiecas tirgojami 

sertifikāti, kas apliecina pienākuma 

izpildi, atbalstot netiešus ietekmes 

mazināšanas pasākumus, kurus veic cits 

uzņēmējs, piemēram, neatkarīgs 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas 

uzstādītājs vai energopakalpojumu 

uzņēmums, kas sniedz atjaunojamo 

energoresursu iekārtu uzstādīšanas 

pakalpojumus. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Atšķirībā no elektroenerģijas un gāzes siltumu nevar piegādāt pāri reģioniem starp lauku 

apvidiem. Tādēļ atjaunojamo energoresursu īpatsvars savā ziņā ir atkarīgs no tehniskā un 

saimnieciskā potenciāla. 

 

Grozījums Nr.  1053 

Miroslav Poche 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 1. punktā noteikto 

palielinājumu var īstenot, izmantojot vienu 

vai vairākas turpmāk norādītās iespējas: 

3. Šā panta 1. punktā noteikto 

palielinājumu var īstenot, cita starpā 

izmantojot vienu vai vairākas turpmāk 

norādītās iespējas: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātajā enerģijā un enerģijas ražošanai 

izmantotajā kurināmajā; 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātajā enerģijā un enerģijas ražošanai 

izmantotajā kurināmajā, tostarp izmantojot 

efektīvas centralizētās siltumapgādes 

sistēmas, kā noteikts Direktīvā 

2012/27/ES; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātajā enerģijā un enerģijas ražošanai 

izmantotajā kurināmajā; 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas un/vai atlikumsiltuma un 

atlikumaukstuma fiziska iekļaušana 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātajā enerģijā un 

enerģijas ražošanai izmantotajā 

kurināmajā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma fiziska iekļaušana 
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piegādātajā enerģijā un enerģijas ražošanai 

izmantotajā kurināmajā; 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātajā enerģijā un 

enerģijas ražošanai izmantotajā 

kurināmajā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātajā enerģijā un enerģijas ražošanai 

izmantotajā kurināmajā; 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma fiziska iekļaušana 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātajā enerģijā un 

enerģijas ražošanai izmantotajā 

kurināmajā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātajā enerģijā un enerģijas ražošanai 

izmantotajā kurināmajā; 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas un atlikumsiltuma un 

atlikumaukstuma fiziska iekļaušana 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātajā enerģijā un 

enerģijas ražošanai izmantotajā 

kurināmajā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1059 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātajā enerģijā un enerģijas ražošanai 

izmantotajā kurināmajā; 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas un atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma fiziska iekļaušana 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātajā enerģijā un 

enerģijas ražošanai izmantotajā 

kurināmajā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1060 

Miroslav Poche 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas fiziska iekļaušana siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātajā enerģijā un enerģijas ražošanai 

izmantotajā kurināmajā; 

a) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma fiziska iekļaušana 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātajā enerģijā un 

enerģijas ražošanai izmantotajā 

kurināmajā; 

Or. en 

Pamatojums 

Palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē, 

jāņem vērā būtiski atšķirīgā situācija dažādās dalībvalstīs attiecībā uz ģeogrāfiskajiem un 

klimatiskajiem apstākļiem un citas valsts īpatnības, kā arī dalībvalstu tiesības izvēlēties 

atjaunojamo energoresursu veidu un savas valsts enerģētikas struktūru. Attieksmei pret 

siltumatlikumu vajadzētu būt tādai pašai kā pret atjaunojamo energoresursu enerģiju, un 

dalībvalstīm būtu jāļauj sasniegt to atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumapgādei, 

valstu sistēmās iekļaujot vairāk atlikumsiltuma. 
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Grozījums Nr.  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošana industriālās siltumapgādes un 

aukstumapgādes procesos; 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un/vai atlikumsiltuma un 

atlikumaukstuma izmantošana industriālās 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

procesos; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošana industriālās siltumapgādes un 

aukstumapgādes procesos; 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma izmantošana industriālās 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

procesos; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošana industriālās siltumapgādes un 

aukstumapgādes procesos; 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma izmantošana industriālās 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

procesos; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1064 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošana industriālās siltumapgādes un 

aukstumapgādes procesos; 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas un 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 
izmantošana industriālās siltumapgādes un 

aukstumapgādes procesos; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1065 

Miroslav Poche 
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Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošana industriālās siltumapgādes un 

aukstumapgādes procesos; 

b) tieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, piemēram, augstas efektivitātes 

sistēmu uzstādīšana ēkās nolūkā nodrošināt 

siltumapgādi un aukstumapgādi no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma izmantošana industriālās 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

procesos; 

Or. en 

Pamatojums 

Palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē, 

jāņem vērā būtiski atšķirīgā situācija dažādās dalībvalstīs attiecībā uz ģeogrāfiskajiem un 

klimatiskajiem apstākļiem un citas valsts īpatnības, kā arī dalībvalstu tiesības izvēlēties 

atjaunojamo energoresursu veidu un savas valsts enerģētikas struktūru. Attieksmei pret 

siltumatlikumu vajadzētu būt tādai pašai kā pret atjaunojamo energoresursu enerģiju, un 

dalībvalstīm būtu jāļauj sasniegt to atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumapgādei, 

valstu sistēmās iekļaujot vairāk atlikumsiltuma. 

 

Grozījums Nr.  1066 

Jeppe Kofod 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) netieši ietekmes mazināšanas 

pasākumi, uz kuriem attiecas tirgojami 

sertifikāti, kas apliecina pienākuma 

izpildi, atbalstot netiešus ietekmes 

mazināšanas pasākumus, kurus veic cits 

uzņēmējs, piemēram, neatkarīgs 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas 

uzstādītājs vai energopakalpojumu 

uzņēmums, kas sniedz atjaunojamo 

energoresursu iekārtu uzstādīšanas 

pakalpojumus. 

svītrots 
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Or. en 

Pamatojums 

Izcelsmes garantijām pašreizējā tirgū faktiski nav vērtības, izņemot risku, ka tās tiks 

izmantotas par iespēju neko nedarīt, lai pārietu uz atjaunojamajiem energoresursiem 

siltumapgādes un aukstumapgādes vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) finansēšanas shēmas un 

instrumenti vai finansiāli stimuli, ar ko 

veicina atjaunojamo energoresursu 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

aprīkojuma uzstādīšanu un energotīklu 

veidošanu atjaunojamo energoresursu 

enerģijas piegādei ēku un rūpniecības 

uzņēmumu siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām; 

Or. es 

Pamatojums 

Ir jāņem vērā arī saimnieciskais, nevis tikai finansiālais atbalsts. 

 

Grozījums Nr.  1068 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) citi politikas pasākumi, kuriem ir 

līdzvērtīga ietekme, piemēram, valsts 

fiskālie pasākumi, finansiāli stimuli, 

pilsētplānošana vai brīvprātīgi līgumi ar 

nozares pārstāvjiem vai vietējām 
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iestādēm; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1069 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) citi politikas pasākumi, kuriem ir 

līdzvērtīga ietekme, lai sasniegtu 

1. punktā noteikto palielinājumu, 

piemēram, fiskālie pasākumi vai citi 

finansiāli stimuli; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) citi politikas pasākumi, kuriem ir 

līdzvērtīga ietekme, lai sasniegtu 

1. punktā noteikto palielinājumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1071 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šā panta 2. punktā minēto 

pasākumu īstenošanai un uzraudzībai 

dalībvalstis var izmantot struktūras, kas 

izveidotas saskaņā ar 

Direktīvas 2012/27/ES 7. pantā 

noteiktajām nacionālajām 

energoefektivitātes pienākuma shēmām 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1072 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šā panta 2. punktā minēto 

pasākumu īstenošanai un uzraudzībai 

dalībvalstis var izmantot struktūras, kas 

izveidotas saskaņā ar 

Direktīvas 2012/27/ES 7. pantā 

noteiktajām nacionālajām 

energoefektivitātes pienākuma shēmām 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1073 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šā panta 2. punktā minēto 

pasākumu īstenošanai un uzraudzībai 

dalībvalstis var izmantot struktūras, kas 

izveidotas saskaņā ar 

Direktīvas 2012/27/ES 7. pantā 

svītrots 
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noteiktajām nacionālajām 

energoefektivitātes pienākuma shēmām 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1074 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Saskaņā ar 2. punktu norādītās 

struktūras nodrošina, ka to devums ir 

izmērāms un verificējams un, sākot no 

2021. gada 30. jūnija, dalībvalsts 

izraudzītajai iestādei katru gadu ziņo par: 

svītrots 

a) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās enerģijas kopējo 

daudzumu; 

 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo 

daudzumu; 

 

c) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

enerģijas kopējā daudzumā; un 

 

d) atjaunojamo energoresursu veidu.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1075 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Saskaņā ar 2. punktu norādītās 

struktūras nodrošina, ka to devums ir 

svītrots 
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izmērāms un verificējams un, sākot no 

2021. gada 30. jūnija, dalībvalsts 

izraudzītajai iestādei katru gadu ziņo par: 

a) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās enerģijas kopējo 

daudzumu; 

 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo 

daudzumu; 

 

c) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

enerģijas kopējā daudzumā; un 

 

d) atjaunojamo energoresursu veidu.  

Or. en 

Pamatojums 

Atšķirībā no elektroenerģijas un gāzes siltumu nevar piegādāt pāri reģioniem starp lauku 

apvidiem. Tādēļ atjaunojamo energoresursu īpatsvars savā ziņā ir atkarīgs no tehniskā un 

saimnieciskā potenciāla. 

 

Grozījums Nr.  1076 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās enerģijas kopējo 

daudzumu; 

a) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu 

pēc atjaunojamo energoresursu enerģijas 

veida; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās enerģijas kopējo 

daudzumu; 

a) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu 

pēc atjaunojamo energoresursu enerģijas 

veida; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu; 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu 

pēc atjaunojamo energoresursu enerģijas 

veida; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1079 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu; 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu 

pēc atjaunojamo energoresursu enerģijas 

veida; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu; 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas un/vai 

atlikumsiltuma un atlikumaukstuma 
kopējo daudzumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu; 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas un/vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 
kopējo daudzumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1082 

Miroslav Poche 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu; 

b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas un/vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 
kopējo daudzumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1083 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātā atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma kopējo daudzumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

enerģijas kopējā daudzumā; un 

c) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

enerģijas un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma kopējā daudzumā; un 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1085 

Miroslav Poche 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

enerģijas kopējā daudzumā; un 

c) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

enerģijas un/vai atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma kopējā daudzumā; un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1086 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma īpatsvaru siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām 

piegādātās enerģijas kopējā daudzumā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) atjaunojamo energoresursu veidu. d) atjaunojamo energoresursu un/vai 

atlikumsiltuma un atlikumaukstuma 
veidu. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) atjaunojamo energoresursu veidu. d) atjaunojamo energoresursu un/vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 
veidu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1089 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) atjaunojamo energoresursu veidu. d) atjaunojamo energoresursu un 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 
veidu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1090 

Miroslav Poche 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) atjaunojamo energoresursu veidu. d) atjaunojamo energoresursu un/vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 
veidu. 
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Or. en 

Pamatojums 

Palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē, 

jāņem vērā būtiski atšķirīgā situācija dažādās dalībvalstīs attiecībā uz ģeogrāfiskajiem un 

klimatiskajiem apstākļiem un citas valsts īpatnības, kā arī dalībvalstu tiesības izvēlēties 

atjaunojamo energoresursu veidu un savas valsts enerģētikas struktūru. Attieksmei pret 

siltumatlikumu vajadzētu būt tādai pašai kā pret atjaunojamo energoresursu enerģiju, un 

dalībvalstīm būtu jāļauj sasniegt to atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumapgādei, 

valstu sistēmās iekļaujot vairāk atlikumsiltuma. 

 

Grozījums Nr.  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) citi politikas pasākumi, kuriem ir 

līdzvērtīga ietekme, lai sasniegtu 

1. punktā noteikto palielinājumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1092 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 

5. punktā minētos ziņojumus pārbauda 

izraudzītā kompetentā iestāde. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1093 

Paul Rübig 
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Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 

5. punktā minētos ziņojumus pārbauda 

izraudzītā kompetentā iestāde. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Dalībvalstis atbalsta darbību un 

programmu izstrādi, lai risinātu 

enerģētisko nabadzību šajā nozarē. Lai 

nodrošinātu piekļuvi enerģētikai kā 

pamata sociālās tiesības, šādi atbalsta 

pasākumi saņem atbilstīgu finansējumu 

no dalībvalstīm un ES fondiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 6.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.b Dalībvalstis izmaksu ziņā efektīvi 

izstrādā atjaunojamo energoresursu 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

risinājumus jaunās publiskajās ēkās, un 

atjaunojot vecās publiskās ēkas. Prioritāti 

piešķir publiskajām ēkām, kuru iemītnieki 
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ir mazāk aizsargāti, piemēram, skolām, 

slimnīcām, veco cilvēku pansionātiem utt. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1096 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Pēc pozitīvas saimniecisko un 

vides izmaksu un ieguvumu analīzes, kas 

veikta partnerībā ar vietējām iesaistītajām 

iestādēm, dalībvalstis atbalsta pašreizējo 

centrālapkures un aukstumapgādes tīklu 

renovāciju un jaunu efektīvu šādu tīklu 

izstrādi, kuros izmanto tikai atjaunojamo 

energoresursu enerģiju un 

siltumatlikumu vai aukstumatlikumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Dalībvalstis tiecas palielināt 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un/vai atlikumsiltuma un 

atlikumaukstuma īpatsvaru pašreizējās 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

sistēmās un, ja tas ir iespējams, ražošana 

jāveic, efektīvi apvienojot siltumu un 

jaudu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1098 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par 

savu energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Lai novērstu lieku dublēšanos, šis punkts būtu jāsvītro, jo pienākums sniegt informāciju par 

kurināmā struktūru jau ir ietverts direktīvā par energoefektivitāti. 

 

Grozījums Nr.  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem — lietotājiem 

informāciju par savu energoefektivitāti un 

atjaunojamo energoresursu enerģijas un 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

īpatsvaru savās sistēmās. Šāda informācija 

jāsniedz reizi gadā un tai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  1100 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šāda informācija jāsniedz reizi 

gadā vai pēc pieprasījuma un tai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās, piemēram, izmantojot 

ekomarķējumu. Šādai informācijai 

jāatbilst standartiem, kas izmantoti saskaņā 

ar Direktīvu 2010/31/ES. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šāda informācija jāsniedz reizi 

gadā un tai jāatbilst standartiem, kas 

izmantoti saskaņā ar Direktīvu 2010/31/ES. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas un/vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

īpatsvaru savās sistēmās. Šādai 

informācijai jāatbilst standartiem, kas 

izmantoti saskaņā ar Direktīvu 2010/31/ES. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par 

savu energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

līgumslēdzējiem partneriem informāciju 

par savu energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

Or. en 

Pamatojums 

Nevar prasīt, lai siltumapgādes nodrošinātāji sniedz informāciju patērētājiem, ar kuriem 

piegādātāji nav noslēguši līgumu. 

 

Grozījums Nr.  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par 

savu energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

saviem tiešajiem lietotājiem informāciju 

par savu energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1106 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

tiešajiem patērētājiem informāciju par 

savu energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes nodrošinātāji sniedz 

lietotājiem informāciju par savu 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru savās 

sistēmās. Šādai informācijai jāatbilst 

standartiem, kas izmantoti saskaņā ar 

Direktīvu 2010/31/ES. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav „efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. Ar 

atbilstīgiem līdzekļiem turpmāk būtu 

jāveicina neefektīvo centralizētās 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

sistēmu modernizācija, tostarp 

centralizēto siltumapgādes un 
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aukstumapgādes sistēmu pārslēgšana no 

fosilā kurināmā uz atjaunojamajiem vai 

uz atlikumu balstītajiem energoresursiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav „efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. Uz 

šādu atslēgšanos var būt attiecināma 

kompensācija, lai segtu neamortizēto daļu 

investīcijās, kas veiktas attiecīgā 

patērētāja pieslēguma nolūkā, kā arī citas 

investīcijas vai atslēgšanās neamortizētās 

izmaksas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 



 

AM\1130434LV.docx 129/156 PE607.899v02-00 

 LV 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav „efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta 

piemērošanas laikā, piecos gados pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā ļautu izbeigt 

līguma darbību ar centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

operatoru un atslēgties no sistēmas nolūkā 

pašiem ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1110 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav „efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu izbeigt līguma darbību ar 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāju un pēc 

tam, iespējams, atslēgties no sistēmas 

nolūkā pašiem ražot siltumu vai aukstumu 

no atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 
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Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav „efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” vai saskaņā ar 

to investīciju plāniem nākamajos 5 gados 

nekļūs par tādām Direktīvas 2012/27/ES 

2. panta 41. punkta nozīmē, ļautu atslēgties 

no sistēmas nolūkā pašiem ražot siltumu 

vai aukstumu no atjaunojamajiem 

energoresursiem vai pāriet pie cita 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāja, kuram ir piekļuve 4. punktā 

minētajai sistēmai. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir būtiski neefektīvu centralizēto siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmu īpašniekiem, kuri 

sākuši veikt ilgtermiņa investīcijas efektīvas sistēmas izveidošanai, noteikt pārejas periodu, 

lai viņi varētu to izdarīt. Neatkarīgām iestādēm vajadzētu būt pilnvarām pārbaudīt, vai 

iepriekš minētie investīciju plāni turpmākajos gados spēj centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmas padarīt efektīvas. 

 

Grozījums Nr.  1112 

Flavio Zanonato 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva 

centralizētā siltumapgāde un dzesēšana” 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punkta 

nozīmē, ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā 

pašiem ražot siltumu vai aukstumu no 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai centralizētās siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēmu lietotājiem 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 
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atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

Or. en 

Pamatojums 

Ņemot vērā siltumapgādes un aukstumapgādes nozares īpatnības, būtu jānodrošina 

tehnoloģiju neitralitāte. Tādēļ tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai atslēgties no 

sistēmas un pārslēgties starp dažādām tehnoloģijām. 

 

Grozījums Nr.  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav „efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

izmantot siltumu vai aukstumu, ko 

nodrošina atjaunojamie energoresursi vai 

efektīvas siltumapgādes vai 

aukstumapgādes ierīces, vai pāriet pie cita 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāja, kuram ir piekļuve 4. punktā 

minētajai sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav „efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav „efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu izbeigt līguma darbību ar 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes operatoru nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1116 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav “efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu atslēgties no sistēmas nolūkā pašiem 

ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

2. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai tādu centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

lietotājiem, kuras nav „efektīva centralizētā 

siltumapgāde un dzesēšana” Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta nozīmē, 

ļautu izbeigt līguma darbību ar 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes operatoriem nolūkā 

pašiem ražot siltumu vai aukstumu no 

atjaunojamajiem energoresursiem vai 

pāriet pie cita siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāja, kuram ir 

piekļuve 4. punktā minētajai sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1117 

Flavio Zanonato 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis var ierobežot tiesības 

atslēgties no sistēmas vai mainīt 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju, attiecinot tās tikai uz 

lietotājiem, kuri var pierādīt, ka iecerētais 

alternatīvais siltumapgādes vai 

aukstumapgādes risinājums nodrošina 

ievērojami labāku energoefektivitāti. 

Alternatīvā apgādes risinājuma 

efektivitātes novērtējums var būt balstīts 

uz Direktīvā 2010/31/ES definēto 

energoefektivitātes sertifikātu. 

svītrots 
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Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ir saskaņots ar grozījumu 24. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis var ierobežot tiesības 

atslēgties no sistēmas vai mainīt 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju, attiecinot tās tikai uz 

lietotājiem, kuri var pierādīt, ka iecerētais 

alternatīvais siltumapgādes vai 

aukstumapgādes risinājums nodrošina 

ievērojami labāku energoefektivitāti. 

Alternatīvā apgādes risinājuma 

efektivitātes novērtējums var būt balstīts 

uz Direktīvā 2010/31/ES definēto 

energoefektivitātes sertifikātu. 

3. Dalībvalstis var ierobežot tiesības 

atslēgties no sistēmas vai mainīt 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju, attiecinot tās tikai uz 

lietotājiem, kuri var pierādīt, ka iecerētais 

alternatīvais siltumapgādes vai 

aukstumapgādes risinājums nodrošina 

ievērojami labāku energoefektivitāti vai 

lielāku atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1119 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis var ierobežot tiesības 

atslēgties no sistēmas vai mainīt 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju, attiecinot tās tikai uz 

lietotājiem, kuri var pierādīt, ka iecerētais 

alternatīvais siltumapgādes vai 

aukstumapgādes risinājums nodrošina 

ievērojami labāku energoefektivitāti. 

Alternatīvā apgādes risinājuma 

3. Dalībvalstis var ierobežot tiesības 

izbeigt līguma darbību ar centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju un pēc tam atslēgties no 

sistēmas vai mainīt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātāju, attiecinot 

tās tikai uz lietotājiem, kuri var pierādīt, ka 

iecerētais alternatīvais siltumapgādes vai 

aukstumapgādes risinājums nodrošina 
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efektivitātes novērtējums var būt balstīts uz 

Direktīvā 2010/31/ES definēto 

energoefektivitātes sertifikātu. 

ievērojami labāku energoefektivitāti. 

Alternatīvā apgādes risinājuma 

efektivitātes novērtējums var būt balstīts uz 

Direktīvā 2010/31/ES definēto 

energoefektivitātes sertifikātu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis var ierobežot tiesības 

atslēgties no sistēmas vai mainīt 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju, attiecinot tās tikai uz 

lietotājiem, kuri var pierādīt, ka iecerētais 

alternatīvais siltumapgādes vai 

aukstumapgādes risinājums nodrošina 

ievērojami labāku energoefektivitāti. 

Alternatīvā apgādes risinājuma 

efektivitātes novērtējums var būt balstīts uz 

Direktīvā 2010/31/ES definēto 

energoefektivitātes sertifikātu. 

3. Dalībvalstis var ierobežot tiesības 

atslēgties no sistēmas, attiecinot tās tikai uz 

lietotājiem, kuri var pierādīt, ka iecerētais 

alternatīvais siltumapgādes vai 

aukstumapgādes risinājums nodrošina 

ievērojami labāku energoefektivitāti. 

Alternatīvā apgādes risinājuma 

efektivitātes novērtējums var būt balstīts uz 

Direktīvā 2010/31/ES definēto 

energoefektivitātes sertifikātu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1121 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka 

siltumam vai aukstumam no 

atjaunojamajiem energoresursiem un 

atlikumsiltumam vai atlikumaukstumam 

svītrots 
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ir nediskriminējoša piekļuve centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmām. Šāda nediskriminējoša piekļuve 

ļauj siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no 

šādiem energoresursiem tieši lietotājiem, 

kuriem ir pieslēgums centralizētajai 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1122 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir nediskriminējoša 

piekļuve centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no 

šādiem energoresursiem tieši lietotājiem, 

kuriem ir pieslēgums centralizētajai 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmai. 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam, ja tas ir tehniski 

iespējami un izmaksu ziņā efektīvi gan 

operatoriem, gan lietotājiem ir 

nediskriminējoša piekļuve centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 
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Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir nediskriminējoša 

piekļuve centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no šādiem 

energoresursiem tieši lietotājiem, kuriem ir 

pieslēgums centralizētajai siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēmai. 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir piekļuve centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmām, balstoties uz 

nediskriminējošiem kritērijiem, ko 

noteikusi kompetenta iestāde dalībvalstī. 

Šāda piekļuve, kas balstīta uz 

nediskriminējošiem kritērijiem, ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no šādiem 

energoresursiem tieši lietotājiem, kuriem ir 

pieslēgums centralizētajai siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir nediskriminējoša 

piekļuve centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem vai no koģenerācijas un 

atlikumsiltumam vai atlikumaukstumam ir 

nediskriminējoša piekļuve centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmām saskaņā ar efektīvas 

centralizētas siltumapgādes un 

aukstumapgādes definīciju (Direktīvas 

2012/27/ES [...] 2. panta 41. punkts). 
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sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no 

šādiem energoresursiem tieši lietotājiem, 

kuriem ir pieslēgums centralizētajai 
siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1125 

Eugen Freund 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka 

siltumam vai aukstumam no 

atjaunojamajiem energoresursiem un 

atlikumsiltumam vai atlikumaukstumam 

ir nediskriminējoša piekļuve centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmām. Šāda nediskriminējoša piekļuve 

ļauj siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no 

šādiem energoresursiem tieši lietotājiem, 

kuriem ir pieslēgums centralizētajai 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmai. 

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka 

centralizētās siltumapgādes un 

aukstumapgādes operatoriem nav 

regulatīvu šķēršļu, lai no trešām 

personām iegūtu atjaunojamo siltumu un 

aukstumu, kā arī atlikumsiltumu vai 

atlikumaukstumu. Centralizētās 

siltumapgādes operatoriem un 

atjaunojamā siltuma un aukstuma, kā arī 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

ražotājiem ir jābūt iespējai to saimnieciski 

un tehniski īstenot. 

Or. de 

Pamatojums 

Centralizētās siltumapgādes sistēma ir noslēgta sistēma ar pieprasījumam atbilstošu siltuma 

ražošanu. Trešo personu piedāvātā centralizētā siltumapgāde, izmantojot pašreizējo tīklu, 

bieži vien tehnisku un saimniecisku iemeslu dēļ nav iespējama vai arī tehniskā vai 

saimnieciskā ziņā ir ļoti problemātiska. Centralizētās siltumapgādes tīklu nodalīšana un ar to 

saistītais plašais regulējums radītu lielas sistēmas izmaksas. 
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Grozījums Nr.  1126 

Paul Rübig 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir nediskriminējoša 

piekļuve centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no šādiem 

energoresursiem tieši lietotājiem, kuriem ir 

pieslēgums centralizētajai siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēmai. 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir nediskriminējoša 

piekļuve centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve uz savstarpējas 

vienošanās pamata ļauj siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem, kas nav 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators, ievadīt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no šādiem 

energoresursiem tieši centralizētajā 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmā, kad tas ir tehniski vai ekonomiski 

iespējami. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir nediskriminējoša 
piekļuve centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nav 

regulatīvu šķēršļu, kas liegtu 

centralizētajām siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmām pirkt siltumu 

vai aukstumu no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumu vai 

atlikumaukstumu, ja tas ir saimnieciski 

un tehniski iespējams centralizētās 



 

PE607.899v02-00 140/156 AM\1130434LV.docx 

LV 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no 

šādiem energoresursiem tieši lietotājiem, 

kuriem ir pieslēgums centralizētajai 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmai. 

siltumapgādes sistēmas operatoriem un 

lietotājiem, kuriem ir pieslēgums 

centralizētajai siltumapgādes sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir nediskriminējoša 

piekļuve centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no šādiem 

energoresursiem tieši lietotājiem, kuriem ir 

pieslēgums centralizētajai siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēmai. 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam vai 

aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem, atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam un augsti efektīvai 

koģenerācijai ir nediskriminējoša piekļuve 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no šādiem 

energoresursiem tieši lietotājiem, kuriem ir 

pieslēgums centralizētajai siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nosaka pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam 

vai aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir nediskriminējoša 

piekļuve centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no šādiem 

energoresursiem tieši lietotājiem, kuriem ir 

pieslēgums centralizētajai siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēmai. 

4. Dalībvalstis var noteikt pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka siltumam 

vai aukstumam no atjaunojamajiem 

energoresursiem un atlikumsiltumam vai 

atlikumaukstumam ir nediskriminējoša 

piekļuve centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmām. Šāda 

nediskriminējoša piekļuve ļauj 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem, kas nav centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators, nodrošināt 

siltumapgādi vai aukstumapgādi no šādiem 

energoresursiem tieši centralizētajai 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1130 

Eugen Freund 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem 

piekļuvi, ja citu atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma vai siltuma vai 

aukstuma no atjaunojamajiem 

energoresursiem, vai augstas efektivitātes 

koģenerācijā ražota siltuma vai aukstuma 

piegāžu dēļ sistēmai trūkst vajadzīgās 

jaudas. Dalībvalstis nodrošina to, ka šāda 

atteikuma gadījumā centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators sniedz kompetentajai 

iestādei saskaņā ar 9. punktu attiecīgu 

informāciju par pasākumiem, kas būtu 

vajadzīgi sistēmas pastiprināšanai. 

svītrots 
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Or. de 

Pamatojums 

Centralizētās siltumapgādes sistēma ir noslēgta sistēma ar pieprasījumam atbilstošu siltuma 

ražošanu. Trešo personu piedāvātā centralizētā siltumapgāde, izmantojot pašreizējo tīklu, 

bieži vien tehnisku un saimniecisku iemeslu dēļ nav iespējama vai arī tehniskā vai 

saimnieciskā ziņā ir ļoti problemātiska. Centralizētās siltumapgādes tīklu nodalīšana un ar to 

saistītais plašais regulējums radītu lielas sistēmas izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  1131 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem 

piekļuvi, ja citu atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma vai siltuma vai 

aukstuma no atjaunojamajiem 

energoresursiem, vai augstas efektivitātes 

koģenerācijā ražota siltuma vai aukstuma 

piegāžu dēļ sistēmai trūkst vajadzīgās 

jaudas. Dalībvalstis nodrošina to, ka šāda 

atteikuma gadījumā centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators sniedz kompetentajai 

iestādei saskaņā ar 9. punktu attiecīgu 

informāciju par pasākumiem, kas būtu 

vajadzīgi sistēmas pastiprināšanai. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 5. punkts 



 

AM\1130434LV.docx 143/156 PE607.899v02-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem 

piekļuvi, ja citu atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma vai siltuma vai 

aukstuma no atjaunojamajiem 

energoresursiem, vai augstas efektivitātes 

koģenerācijā ražota siltuma vai aukstuma 

piegāžu dēļ sistēmai trūkst vajadzīgās 

jaudas. Dalībvalstis nodrošina to, ka šāda 

atteikuma gadījumā centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators sniedz kompetentajai 

iestādei saskaņā ar 9. punktu attiecīgu 

informāciju par pasākumiem, kas būtu 

vajadzīgi sistēmas pastiprināšanai. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem piekļuvi, 

ja citu atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

vai siltuma vai aukstuma no 

atjaunojamajiem energoresursiem, vai 

augstas efektivitātes koģenerācijā ražota 

siltuma vai aukstuma piegāžu dēļ sistēmai 

trūkst vajadzīgās jaudas. Dalībvalstis 

nodrošina to, ka šāda atteikuma gadījumā 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators sniedz 

kompetentajai iestādei saskaņā ar 9. punktu 

attiecīgu informāciju par pasākumiem, kas 

būtu vajadzīgi sistēmas pastiprināšanai. 

5. Centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem piekļuvi, 

ja ir izpildīts viens vai vairāki no turpmāk 

minētajiem nosacījumiem: 
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 – citu atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma vai siltuma vai aukstuma 

no atjaunojamajiem energoresursiem, vai 

augstas efektivitātes koģenerācijā ražota 

siltuma vai aukstuma piegāžu dēļ sistēmai 

trūkst vajadzīgās jaudas vai nav citas 

vajadzīgās tehniskās piekļuves, lai 

nodrošinātu centralizētās siltumapgādes 

sistēmas drošumu; 

 – sistēma ir efektīva siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēma Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 41. punkta izpratnē 

un piekļuves nodrošināšana būtu atkāpe 

sistēmas energoefektivitātes ziņā; 

 – piekļuves nodrošināšana izraisītu 

pārmērīgu siltuma vai aukstuma cenu 

kāpumu vai palielinātu galalietotājiem 

piegādātā siltuma vai aukstuma maksu 

līmeni. 

 Dalībvalstis nodrošina to, ka šāda 

atteikuma gadījumā centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas operators sniedz kompetentajai 

iestādei saskaņā ar 9. punktu attiecīgu 

informāciju par pasākumiem, kas būtu 

vajadzīgi sistēmas pastiprināšanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Šā panta 5. punkts tā pašreizējā veidā var apdraudēt siltuma vai aukstuma piegādes drošību 

siltumapgādes/aukstumapgādes sistēmā, nepamatoti palielināt siltuma vai aukstuma piegādes 

izmaksas, kā arī radīt zemākas efektivitātes sistēmas līmeņa risku. 

 

Grozījums Nr.  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

5. Dalībvalstīs, kurās piegādātājiem, 

kas nav sistēmas operators, ir 

nediskriminējoša piekļuve centralizētajām 
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aukstumapgādes nodrošinātājiem piekļuvi, 

ja citu atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

vai siltuma vai aukstuma no 

atjaunojamajiem energoresursiem, vai 

augstas efektivitātes koģenerācijā ražota 

siltuma vai aukstuma piegāžu dēļ sistēmai 

trūkst vajadzīgās jaudas. Dalībvalstis 

nodrošina to, ka šāda atteikuma gadījumā 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators sniedz 

kompetentajai iestādei saskaņā ar 9. punktu 

attiecīgu informāciju par pasākumiem, kas 

būtu vajadzīgi sistēmas pastiprināšanai. 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmām, centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem piekļuvi, 

ja citu atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

vai siltuma vai aukstuma no 

atjaunojamajiem energoresursiem, vai 

augstas efektivitātes koģenerācijā ražota 

siltuma vai aukstuma piegāžu dēļ sistēmai 

trūkst vajadzīgās jaudas. Dalībvalstis 

nodrošina to, ka šāda atteikuma gadījumā 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators sniedz 

kompetentajai iestādei saskaņā ar 9. punktu 

attiecīgu informāciju par pasākumiem, kas 

būtu vajadzīgi sistēmas pastiprināšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem piekļuvi, 

ja citu atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

vai siltuma vai aukstuma no 

atjaunojamajiem energoresursiem, vai 

augstas efektivitātes koģenerācijā ražota 

siltuma vai aukstuma piegāžu dēļ sistēmai 

trūkst vajadzīgās jaudas. Dalībvalstis 

nodrošina to, ka šāda atteikuma gadījumā 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators 

sniedz kompetentajai iestādei saskaņā ar 

9. punktu attiecīgu informāciju par 

pasākumiem, kas būtu vajadzīgi sistēmas 

pastiprināšanai. 

5. Neatkarīgas iestādes, ko 

dalībvalstis izraudzījušās saskaņā ar 

9. punkta noteikumiem, var atteikties 

piešķirt siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātājiem piekļuvi pašreizējai 

centralizētajai siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmai, ja citu 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma vai 

siltuma vai aukstuma no atjaunojamajiem 

energoresursiem, vai augstas efektivitātes 

koģenerācijā ražota siltuma vai aukstuma 

piegāžu dēļ sistēmai trūkst vajadzīgās 

jaudas. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem piekļuvi, 

ja citu atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

vai siltuma vai aukstuma no 

atjaunojamajiem energoresursiem, vai 

augstas efektivitātes koģenerācijā ražota 

siltuma vai aukstuma piegāžu dēļ sistēmai 

trūkst vajadzīgās jaudas. Dalībvalstis 

nodrošina to, ka šāda atteikuma gadījumā 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators sniedz 

kompetentajai iestādei saskaņā ar 9. punktu 

attiecīgu informāciju par pasākumiem, kas 

būtu vajadzīgi sistēmas pastiprināšanai. 

5. Centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators var 

atteikties piešķirt siltumapgādes vai 

aukstumapgādes nodrošinātājiem piekļuvi, 

ja citu atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

vai siltuma vai aukstuma no 

atjaunojamajiem energoresursiem, vai 

augstas efektivitātes koģenerācijā ražota 

siltuma vai aukstuma piegāžu dēļ sistēmai 

trūkst vajadzīgās jaudas. Dalībvalstis 

nodrošina to, ka šāda atteikuma gadījumā 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas operators sniedz 

kompetentajai iestādei saskaņā ar 9. punktu 

attiecīgu informāciju par pasākumiem, kas 

būtu vajadzīgi sistēmas pastiprināšanai, 

tostarp par šo pasākumu saimniecisko 

ietekmi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1137 

Eugen Freund 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Jaunas centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas pēc pieprasījuma var uz noteiktu 

laiku atbrīvot no 4. punkta piemērošanas. 

Kompetentā iestāde pieņem lēmumu par 

katru šādu atbrīvojuma pieprasījumu 

atsevišķi. Atbrīvojumu piešķir tikai tad, ja 

svītrots 
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jaunā centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēma ir “efektīva 

centralizētā siltumapgāde un dzesēšana” 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punkta 

nozīmē un ja tā izmanto atjaunojamo 

energoresursu un atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma potenciālu, kas apzināts 

saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 

14. pantu veiktā visaptverošā izvērtējumā. 

Or. de 

Pamatojums 

Centralizētās siltumapgādes sistēma ir noslēgta sistēma ar pieprasījumam atbilstošu siltuma 

ražošanu. Trešo personu piedāvātā centralizētā siltumapgāde, izmantojot pašreizējo tīklu, 

bieži vien tehnisku un saimniecisku iemeslu dēļ nav iespējama vai arī tehniskā vai 

saimnieciskā ziņā ir ļoti problemātiska. Centralizētās siltumapgādes tīklu nodalīšana un ar to 

saistītais plašais regulējums radītu lielas sistēmas izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Jaunas centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas pēc pieprasījuma var uz noteiktu 

laiku atbrīvot no 4. punkta piemērošanas. 

Kompetentā iestāde pieņem lēmumu par 

katru šādu atbrīvojuma pieprasījumu 

atsevišķi. Atbrīvojumu piešķir tikai tad, ja 

jaunā centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēma ir “efektīva 

centralizētā siltumapgāde un dzesēšana” 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punkta 

nozīmē un ja tā izmanto atjaunojamo 

energoresursu un atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma potenciālu, kas apzināts 

saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 

14. pantu veiktā visaptverošā izvērtējumā. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Jaunas centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas pēc pieprasījuma var uz noteiktu 

laiku atbrīvot no 4. punkta piemērošanas. 

Kompetentā iestāde pieņem lēmumu par 

katru šādu atbrīvojuma pieprasījumu 

atsevišķi. Atbrīvojumu piešķir tikai tad, ja 

jaunā centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēma ir “efektīva 

centralizētā siltumapgāde un dzesēšana” 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punkta 

nozīmē un ja tā izmanto atjaunojamo 

energoresursu un atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma potenciālu, kas apzināts 

saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 

14. pantu veiktā visaptverošā izvērtējumā. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Ņemot vērā ierosināto 10. grozījumu 5. punktam, kas ietver pašreizējos 6. punkta 

nosacījumus, vairs nav vajadzības saglabāt 6. punktu. 

 

Grozījums Nr.  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Jaunas centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas pēc pieprasījuma var uz noteiktu 

laiku atbrīvot no 4. punkta piemērošanas. 

svītrots 



 

AM\1130434LV.docx 149/156 PE607.899v02-00 

 LV 

Kompetentā iestāde pieņem lēmumu par 

katru šādu atbrīvojuma pieprasījumu 

atsevišķi. Atbrīvojumu piešķir tikai tad, ja 

jaunā centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēma ir “efektīva 

centralizētā siltumapgāde un dzesēšana” 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punkta 

nozīmē un ja tā izmanto atjaunojamo 

energoresursu un atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma potenciālu, kas apzināts 

saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 

14. pantu veiktā visaptverošā izvērtējumā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1141 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Jaunas centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

sistēmas pēc pieprasījuma var uz noteiktu 

laiku atbrīvot no 4. punkta piemērošanas. 

Kompetentā iestāde pieņem lēmumu par 

katru šādu atbrīvojuma pieprasījumu 

atsevišķi. Atbrīvojumu piešķir tikai tad, ja 

jaunā centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēma ir “efektīva 

centralizētā siltumapgāde un dzesēšana” 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punkta 

nozīmē un ja tā izmanto atjaunojamo 

energoresursu un atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma potenciālu, kas apzināts 

saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 

14. pantu veiktā visaptverošā izvērtējumā. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 
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Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Jaunas centralizētās siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēmas pēc 

pieprasījuma var uz noteiktu laiku atbrīvot 

no 4. punkta piemērošanas. Kompetentā 

iestāde pieņem lēmumu par katru šādu 

atbrīvojuma pieprasījumu atsevišķi. 

Atbrīvojumu piešķir tikai tad, ja jaunā 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēma ir “efektīva 

centralizētā siltumapgāde un dzesēšana” 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punkta 

nozīmē un ja tā izmanto atjaunojamo 

energoresursu un atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma potenciālu, kas apzināts 

saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 

14. pantu veiktā visaptverošā izvērtējumā. 

6. Jaunas centralizētās siltumapgādes 

vai aukstumapgādes sistēmas pēc 

pieprasījuma var uz noteiktu laiku atbrīvot 

no 4. punkta piemērošanas. Kompetentā 

iestāde pieņem lēmumu par katru šādu 

atbrīvojuma pieprasījumu atsevišķi. 

Atbrīvojumu piešķir tikai tad, ja jaunā 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēma ir „efektīva 

centralizētā siltumapgāde un dzesēšana” 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punkta 

nozīmē un ja tā izmanto atjaunojamo 

energoresursu, koģenerācijas vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

potenciālu, kas apzināts saskaņā ar 

Direktīvas 2012/27/ES 14. pantu veiktā 

visaptverošā izvērtējumā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1143 

Flavio Zanonato 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Tiesības atslēgties no sistēmas vai 

mainīt siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju var izmantot atsevišķi 

lietotāji, lietotāju veidoti kopuzņēmumi 

vai personas, kas rīkojas lietotāju vārdā. 

Daudzdzīvokļu namos šādi atslēgties no 

sistēmas var tikai visa ēka kopā. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ir saskaņots ar grozījumu 24. panta 2. punktā. 
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Grozījums Nr.  1144 

Pavel Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Tiesības atslēgties no sistēmas vai 

mainīt siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju var izmantot atsevišķi 

lietotāji, lietotāju veidoti kopuzņēmumi vai 

personas, kas rīkojas lietotāju vārdā. 

Daudzdzīvokļu namos šādi atslēgties no 

sistēmas var tikai visa ēka kopā. 

7. Tiesības izbeigt līguma darbību un, 

iespējams, atslēgties no sistēmas vai mainīt 

siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju var izmantot atsevišķi 

lietotāji, lietotāju veidoti kopuzņēmumi vai 

personas, kas rīkojas lietotāju vārdā. 

Daudzdzīvokļu namos šādi atslēgties no 

sistēmas var tikai visa ēka kopā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Tiesības atslēgties no sistēmas vai 

mainīt siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju var izmantot atsevišķi 

lietotāji, lietotāju veidoti kopuzņēmumi vai 

personas, kas rīkojas lietotāju vārdā. 

Daudzdzīvokļu namos šādi atslēgties no 

sistēmas var tikai visa ēka kopā. 

7. Tiesības atslēgties no sistēmas var 

izmantot atsevišķi lietotāji, lietotāju veidoti 

kopuzņēmumi vai personas, kas rīkojas 

lietotāju vārdā. Daudzdzīvokļu namos šādi 

atslēgties no sistēmas var tikai visa ēka 

kopā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 7. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Tiesības atslēgties no sistēmas vai 

mainīt siltumapgādes vai aukstumapgādes 

nodrošinātāju var izmantot atsevišķi 

lietotāji, lietotāju veidoti kopuzņēmumi vai 

personas, kas rīkojas lietotāju vārdā. 

Daudzdzīvokļu namos šādi atslēgties no 

sistēmas var tikai visa ēka kopā. 

7. Tiesības atslēgties no sistēmas var 

izmantot atsevišķi lietotāji, lietotāju veidoti 

kopuzņēmumi vai personas, kas rīkojas 

lietotāju vārdā. Daudzdzīvokļu namos šādi 

atslēgties no sistēmas var tikai visa ēka 

kopā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Dalībvalstis prasa elektroenerģijas 

sadales sistēmu operatoriem vismaz reizi 

divos gados sadarbībā ar centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

operatoriem to attiecīgajā reģionā izvērtēt 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmu potenciālu 

nodrošināt balansēšanu un citus sistēmas 

pakalpojumus, tostarp pieprasījumreakciju 

un atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas pārprodukcijas uzkrāšanu, 

kā arī izvērtēt, vai apzinātā potenciāla 

izmantošana nodrošinātu lielāku 

resursefektivitāti un izmaksefektivitāti 

nekā alternatīvi risinājumi. 

8. Dalībvalstis var prasīt 

elektroenerģijas sadales sistēmu 

operatoriem sadarbībā ar centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

operatoriem to attiecīgajā reģionā izvērtēt 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmu potenciālu 

nodrošināt balansēšanu un citus sistēmas 

pakalpojumus, tostarp pieprasījumreakciju 

un atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas pārprodukcijas uzkrāšanu, 

kā arī izvērtēt, vai apzinātā potenciāla 

izmantošana nodrošinātu lielāku 

resursefektivitāti un izmaksefektivitāti 

nekā alternatīvi risinājumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 
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Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Dalībvalstis prasa elektroenerģijas 

sadales sistēmu operatoriem vismaz reizi 

divos gados sadarbībā ar centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

operatoriem to attiecīgajā reģionā izvērtēt 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmu potenciālu 

nodrošināt balansēšanu un citus sistēmas 

pakalpojumus, tostarp pieprasījumreakciju 

un atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas pārprodukcijas uzkrāšanu, 

kā arī izvērtēt, vai apzinātā potenciāla 

izmantošana nodrošinātu lielāku 

resursefektivitāti un izmaksefektivitāti 

nekā alternatīvi risinājumi. 

8. Dalībvalstis prasa elektroenerģijas 

sadales sistēmu operatoriem sadarbībā ar 

centralizētās siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmu operatoriem to 

attiecīgajā reģionā izvērtēt centralizētās 

siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu 

potenciālu nodrošināt balansēšanu un citus 

sistēmas pakalpojumus, tostarp 

pieprasījumreakciju un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas 

pārprodukcijas uzkrāšanu, kā arī izvērtēt, 

vai apzinātā potenciāla izmantošana 

nodrošinātu lielāku resursefektivitāti un 

izmaksefektivitāti nekā alternatīvi 

risinājumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Dalībvalstis izraugās vienu vai 

vairākas neatkarīgas iestādes nolūkā 

nodrošināt to, ka patērētāju tiesības un 

centralizēto siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmu ekspluatācijas 

noteikumi saskaņā ar šo pantu ir precīzi 

definēti un īstenoti. 

9. Dalībvalstis izraugās vienu vai 

vairākas neatkarīgas iestādes nolūkā 

nodrošināt to, ka patērētāju tiesības un 

centralizēto siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmu ekspluatācijas 

noteikumi saskaņā ar šo pantu ir precīzi 

definēti un īstenoti. Balstoties uz 

izraudzīto iestāžu paveikto darbu Komisija 

reizi četros gados sagatavo ziņojumu, 

apkopojot šā panta noteikumu īstenošanu 

un jo īpaši nosakot nediskriminējošus 

kritērijus. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Dalībvalstis izraugās vienu vai 

vairākas neatkarīgas iestādes nolūkā 

nodrošināt to, ka patērētāju tiesības un 

centralizēto siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmu ekspluatācijas 

noteikumi saskaņā ar šo pantu ir precīzi 

definēti un īstenoti. 

9. Dalībvalstis izraugās vienu vai 

vairākas kompetentās iestādes nolūkā 

nodrošināt to, ka patērētāju tiesības un 

centralizēto siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmu ekspluatācijas 

noteikumi saskaņā ar šo pantu ir precīzi 

definēti un īstenoti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Dalībvalstis izraugās vienu vai 

vairākas neatkarīgas iestādes nolūkā 

nodrošināt to, ka patērētāju tiesības un 

centralizēto siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmu ekspluatācijas 

noteikumi saskaņā ar šo pantu ir precīzi 

definēti un īstenoti. 

9. Dalībvalstis var izraudzīties vienu 

vai vairākas kompetentās iestādes nolūkā 

nodrošināt to, ka patērētāju tiesības un 

centralizēto siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmu ekspluatācijas 

noteikumi saskaņā ar šo pantu ir precīzi 

definēti un īstenoti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 9. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Dalībvalstis izraugās vienu vai 

vairākas neatkarīgas iestādes nolūkā 

nodrošināt to, ka patērētāju tiesības un 

centralizēto siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmu ekspluatācijas 

noteikumi saskaņā ar šo pantu ir precīzi 

definēti un īstenoti. 

9. Dalībvalstis var izraudzīties vienu 

vai vairākas kompetentās iestādes nolūkā 

nodrošināt to, ka patērētāju tiesības un 

centralizēto siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmu ekspluatācijas 

noteikumi saskaņā ar šo pantu ir precīzi 

definēti un īstenoti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 9.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a Dalībvalstis integrē centralizēto 

siltumapgādi un aukstumapgādi 

publiskajās ēkās, finansiāli atbalstot 

atbilstīgu investīciju attīstību, lai padarītu 

to iespējamu, un maksimāli palielinot 

publisko sistēmu ieguldījumu 

centralizētajā siltumapgādē un 

aukstumapgādē. Dalībvalstis ciešā 

sadarbībā ar atbilstīgajām ieinteresētajām 

personām izstrādā stratēģiju, lai noteiktu 

vajadzības un prioritātes šajā jomā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 9.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.b Dalībvalstis nodrošina, ka 

reģionālās un vietējās iestādes, izstrādājot 

pilsētplānošanas stratēģijas un plānus, to 

pieejā integrē ilgtspējīgus siltumapgādes 

un aukstumapgādes risinājumus. 

Darbībās attiecībā uz — cita starpā — 

pilsētu koku plānošanu un pilsētas 

atkritumu pārvaldību ir jāņem vērā 

ilgtspējīgas centralizētās siltumapgādes 

un aukstumapgādes iespējas. Šos plānus 

un stratēģijas izstrādā, cieši sadarbojoties 

ar atbilstīgajām ieinteresētajām 

personām. 

Or. en 

 

 


