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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums direktīvai par tādas enerģijas izmantojuma veicināšanu, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, ir priekšlikums svarīgam tiesību aktam. 

Šai direktīvai ir jānodrošina maksimāli elastīgs tirgus mehānisma izmantojums, lai sasniegtu 
tālejošos mērķus palielināt atjaunojamo energoresursu (RES) īpatsvaru kopējā enerģijas 
patēriņā. 

Faktori, kas ietekmē enerģētikas nozari — pieprasījums, piegāde, resursu trūkums un to 
racionāla, efektīva pārvaldība, ietekme uz vidi un klimata radītas problēmas, kas ir tikai daži 
no faktoriem, — nosaka vajadzību pēc alternatīviem enerģijas ražošanas veidiem un to 
iekļaušanas enerģijas piegādes sistēmās. Atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas palīdz risināt 
vietējās fosilās degvielas nepietiekamības problēmu un ilgtermiņā sekmē nepārtrauktu 
tautsaimniecības attīstību. Centieni saskaņot un izlīdzināt enerģētikas politiku ES līmenī 
izrādās sarežģīti un prasa diezgan daudz atbalsta un ieguldījumu. Ieinteresētās personas 
iestājas par skaidru, konsekventu un saskaņotu kopējo politiku, kas būtu vērsta uz to trūkumu 
novēršanu, kurus rada daži valstu standarti, noteikumi un prakse.

Atjaunojamās enerģijas tirgus attīstības dzinējspēks ir īpašu finanšu atbalsta instrumentu 
izveide. Eiropas enerģijas izcelsmes apliecinājuma (GO) tirgus ideja nodrošina atbalsta 
mehānismu, kam jāpapildina valsts atbalsta shēmas, tajā pašā laikā garantējot valsts atbalsta 
sistēmas saistību saglabāšanu, valsts iestāžu pievēršanos īpašu vietējo RES izmantojumam, 
RES attīstību, līdz minimumam samazinot to ietekmi uz valsts budžetu un Eiropas līmenī 
attīstot RES ar viszemākajām izmaksām, pateicoties efektīvai tirgus darbībai. 

Ierosinātajai direktīvai ir jānodrošina pareiza atbalsta mehānisma darbība.

Tāpēc šis priekšlikums ir grozīts, lai nodrošinātu vajadzīgos apstākļus labi funkcionējoša GO
tirgus izveidei, kura pārskats ir jāsniedz turpmāk noteiktajā laikā. 

GO sistēmu varētu attiecināt uz visiem atjaunojamās enerģijas avotiem. Dažādiem GO
veidiem (no atjaunojamās enerģijas avotiem ražotai enerģijai (RES-E), atjaunojamai enerģijai 
siltumapgādei un dzesēšanai (RES-H) un atjaunojamās enerģijas avotiem transportam (RES-
T)) ir jābūt savstarpēji apmaināmiem un pārdodamiem tirgū. GO pēc iespējas jābūt 
instrumentam dažādu dalībvalstu RES īpatsvara noteikšanai, dalībvalsts dažādu nozaru 
(elektroapgādes, siltumapgādes un dzesēšanas, un transporta) kopējam mērķim un 
iespējamam pienākumu sadalījumam starp šīm nozarēm — piemēram, transporta nozare 
varētu finansēt RES-E attīstību, pērkot GO no elektrības nozares, lai pildītu savus 
pienākumus.

Tālejošo Eiropas RES mērķi var sasniegt arī, ja šī direktīva pienācīgi novērsīs galvenos 
šķēršļus atjaunojamās enerģijas attīstībai un tās iekļaušanai energoapgādes sistēmās, ņemot 
vērā fizisko tīklu jaudu. Piegādes drošības apsvērumiem, kas ir svarīgs faktors visā enerģijas 
ķēdē, un sarežģītajai mijiedarbībai pārvades sistēmas robežās ir jāveicina centieni, lai 
nodrošinātu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru ar mūsdienīgu sadales mehānismu 
palīdzību, kurus izmanto tradicionālajiem enerģijas ražošanas veidiem. 
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Pieņēmums, ka RES-E ražošana ir dārgāka nekā enerģijas ražošana, kas nebalstās uz RES-E, ir 
jāņem vērā, lai tiešās papildu izmaksas elektrības ražošanai būtu atšķiramas no netiešajām 
papildu izmaksām, kas saistītas ar vajadzīgās pārvades un sadales tīkla infrastruktūras izveidi.

Valstu līmenī RES-E attīstība papildus prasa vietējos ieguldījumus pieslēgumiem 
elektrotīklam un elektrotīkla paplašināšanai un pilnveidošanai. 

Ilgais laiks plānošanai, licences iegūšanai un jaunas enerģētikas infrastruktūras veidošanai ir 
jāpārskata, jāvienkāršo un jāsaīsina, ja tas ir iespējams. Eiropas līmenī ir jāveicina ieguldījumi 
vajadzīgajā pārrobežu transporta tīkla infrastruktūrā. 

Ja RES-E potenciāls ir pieejams apvidos, kas nav patēriņa apvidi, jaunā tīkla infrastruktūra ir 
vajadzīga, lai pārvadītu lielas enerģijas plūsmas no vietām, kur ražo RES-E, uz patēriņa 
vietām.

Turklāt, kā jau minēts iepriekš, RES attīstība ietver gan tiešās izmaksas, gan netiešās izmaksas 
(piemēram, elektrības tīklu pilnveidošana utt.). Labi funkcionējošs Eiropas GO tirgus lielā 
mērā ļauj samazināt tiešās papildizmaksas. No otras puses, netiešās papildizmaksas prasa 
īpašus veicināšanas noteikumus, kurus GO tirgum grūti nodrošināt. 
Saskaņā ar solidaritātes principu ir vairāk jāizmanto Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds vai jāparedz ES RES fonda izveide.

Alternatīvās enerģijas avoti nav panaceja, un vieni paši tie nespēs atrisināt piegādes un 
pieprasījuma jautājumu. Tomēr to attīstība veicinās ilgtspējību un dzīves kvalitātes 
uzlabošanu. Konsekventa enerģētikas politika ilgtermiņā atmaksāsies, un tās pamats ir 
politikas jomu sinerģija.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Arvien plašāka biodegvielas 
izmantošana transporta nozarē ir viens no 
efektīvākajiem paņēmieniem, kā Kopienai 
samazināt atkarību no naftas importa —
jomas, kurā apgādes nodrošināšanas 
problēma arvien ir akūta, — un ietekmēt 
degvielas tirgu.

(2) Arvien plašāka ilgtspējīgas un otrās 
paaudzes biodegvielas izmantošana 
transporta nozarē ir viens no 
efektīvākajiem paņēmieniem, kā Kopienai 
samazināt atkarību no naftas importa —
jomas, kurā apgādes nodrošināšanas 
problēma arvien ir akūta, — un ietekmēt 
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degvielas tirgu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalībvalstu sākotnējie apstākļi, 
atjaunojamo enerģijas avotu potenciāls un 
enerģijas bilance ir atšķirīga. Tādēļ 
kopējais 20% mērķis jāpārveido par 
individuāliem mērķiem katrai dalībvalstij, 
pienācīgi ievērojot taisnīgu un atbilstīgu 
piešķiršanu, ņemot vērā dažādos valstu 
sākotnējos apstākļus un potenciālu, arī 
pašreizējo atjaunojamo enerģijas avotu 
daudzumu un enerģijas bilanci. Lai to 
panāktu, kopējais palielinājuma apjoms, 
kas noteikts atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanai, būtu jāsadala starp 
dalībvalstīm, pamatojoties uz vienlīdzīgu 
tādu īpatsvara palielinājumu katrā 
dalībvalstī, kas novērtēts atbilstoši to 
iekšzemes kopproduktam, noteikts, lai 
atspoguļotu valstu sākotnējos apstākļus, un 
aprēķināts, ņemot vērā galīgo enerģijas 
patēriņu.

(9) Dalībvalstu sākotnējie apstākļi, 
atjaunojamo enerģijas avotu potenciāls un 
enerģijas bilance ir atšķirīga. Tādēļ 
kopējais 20% mērķis jāpārveido par 
individuāliem mērķiem katrai dalībvalstij, 
pienācīgi ievērojot taisnīgu un atbilstīgu 
piešķiršanu, ņemot vērā dažādos valstu 
sākotnējos apstākļus un potenciālu, arī 
pašreizējo atjaunojamo enerģijas avotu 
daudzumu un enerģijas bilanci. Lai to 
panāktu, kopējais palielinājuma apjoms, 
kas noteikts atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanai, būtu jāsadala starp 
dalībvalstīm, pamatojoties uz vienlīdzīgu 
tādu īpatsvara palielinājumu katrā 
dalībvalstī, kas novērtēts atbilstoši to 
iekšzemes kopproduktam, noteikts, lai 
atspoguļotu valstu sākotnējos apstākļus, un 
aprēķināts, ņemot vērā galīgo enerģijas 
patēriņu, ņemot vērā dalībvalsts 
iepriekšējos pasākumus attiecībā uz 
enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem 
avotiem.

Pamatojums

Jānodrošina, ka tiek ņemta vērā līdzšinēja dalībvalstu darbība.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tādām izmaksām, kas rodas, lai 
jaunus ražotājus, kas ražo elektroenerģiju 

(30) Tādām izmaksām, kas rodas, lai 
jaunus ražotājus, kas ražo elektroenerģiju 
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no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
iekļautu elektroapgādes tīklā, jābūt 
objektīvām, atklātām un 
nediskriminējošām, un pienācīgi jāņem 
vērā ieguvums, ko tīklam dod tajā iekļautie 
ražotāji.

no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
iekļautu elektroapgādes tīklā, jābūt 
objektīvām, atklātām un 
nediskriminējošām, un pienācīgi jāņem 
vērā ieguvums, ko tīklam dod tajā iekļautie 
ražotāji. Izmaksas saistībā ar pieslēgumu 
tīklam jāsedz ražotājiem.

Pamatojums

Pārredzamības, objektivitātes un nediskriminācijas princips, kā arī ekonomikas loģika ir 
būtiski faktori, kas nosaka Eiropas elektrības tirgus efektīvu darbību. No pieslēgšanās tīklam 
labumu gūst tikai attiecīgie enerģijas ražotāji, nevis pārējie tīkla klienti. Turklāt jaunu 
ražotāju pieslēgšanas izmaksas galvenokārt ir atkarīgas no energoiekārtu atrašanās vietas, 
ko nosaka ražotāji. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Atsevišķos apstākļos nav iespējams 
pilnībā nodrošināt no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās elektroenerģijas 
pārvadi un tirdzniecību, neietekmējot 
elektrotīkla sistēmas uzticamību un 
drošumu. Šādos apstākļos var būt lietderīgi 
šādiem  ražotājiem piešķirt finansiālu 
kompensāciju.

(31) Atsevišķos apstākļos nav iespējams 
pilnībā nodrošināt no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās elektroenerģijas 
pārvadi un tirdzniecību, neietekmējot 
elektrotīkla sistēmas uzticamību un 
drošumu. Šādos apstākļos var būt lietderīgi 
ierobežot elektroenerģijas padevi, 
nepiešķirot finansiālu kompensāciju.

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas pārvadi un sadali ierobežo tīkla fiziskā jauda. Tādēļ dažos apstākļos 
tās ražošana ir jāsamazina atbilstīgi tīkla fiziskajiem ierobežojumiem. Šie ierobežojumi izriet 
no Kirhofa likumiem. Atjaunojamās enerģijas ražošanas samazinājums ir jākompensē pašiem 
enerģijas ražotājiem. Tas pats var notikt arī ar tradicionālajiem ražotājiem. Nekādi 
kompensācijas maksājumi te neder.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Savstarpēji savienojumi starp valstīm 
vienkāršo no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas 
integrēšanu elektrotīklā. Tāpat kā 
izlīdzināšanas dažādība, arī savstarpēji 
savienojumi var samazināt līdzsvarošanas 
izmaksas, rosināt patiesu konkurenci, kas 
izraisītu cenu pazemināšanos, un atbalstīt 
tīklu attīstību. Turklāt pārvades jaudas 
sadale un optimāla izmantošana varētu 
palīdzēt novērst pārmērīgu jaunu objektu 
būvniecību.

svītrots

Pamatojums

Šāds priekšstats ir maldīgs. Svārstību izlīdzināšanai kalpo kontroles bloki, kas strukturāli ir 
daļa no savstarpēji savienotas energosistēmas. Jaudas līdzsvarošanu galvenokārt nodrošina 
uz vietas. Ja elektroenerģiju pārvada lielos attālumos, ir jāparedz brīvā jauda, ja pēkšņi 
rodas līdzsvarošanas nepieciešamība. Elektrotīkla tālākizveide cita starpā ir atkarīga no 
investīciju stimulēšanas. Tā kā atjaunojamās enerģijas pārvade ir operatoru pienākums, 
viņiem ir jāsagatavo tīkls pārslodzes gadījumiem. Šim nolūkam ir vajadzīgi sīki aprēķini. 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja biodegviela un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais ir ražots no izejvielām, kuras 
iegūtas ES, tam ir arī jāatbilst ES vides 
prasībām lauksaimniecībai. Šādu kritēriju 
piemērošana importam no trešām valstīm ir 
administratīvi un tehniski neiespējama.

(40) Ja biodegviela un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais ir ražots no izejvielām, kuras 
iegūtas ES, tam ir arī jāatbilst ES vides 
prasībām lauksaimniecībai, un tas nevar 
apdraudēt pārtikas ražošanu. Šādu 
kritēriju piemērošana importam no trešām 
valstīm ir administratīvi un tehniski 
neiespējama.
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Pamatojums

Biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai jānotiek ar uzmanīgu pieeju sakarā ar 
pārtikas cenu paaugstināšanos un globālām problēmām.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vides ilgtspējības kritēriji būs efektīvi 
tikai tad, ja tie mainīs tirgus dalībnieku 
rīcību. Tirgus dalībnieki rīkosies citādi, ja 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kas atbilst kritērijiem, 
(atšķirībā no degvielas, kura neatbilst 
kritērijiem) tiks paredzēts uzcenojums. 
Saskaņā ar masas bilances metodi, ko 
izmanto atbilstības kontrolei, pastāv 
fiziska saikne starp to biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanu, kas 
atbilst kritērijiem, un biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā patēriņu 
Kopienā, kas nodrošina pienācīgu 
piegādes un pieprasījuma attiecību, kā arī 
uzcenojumu, kas ir lielāks nekā sistēmās, 
kur šādas saiknes nav. Tādēļ, lai 
nodrošinātu, ka biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kas atbilst vides 
ilgtspējības kritērijiem, var pārdot par 
augstāku cenu, saglabājot sistēmas 
integritāti un vienlaikus nozarē neradot 
nesaprātīgu slogu, jāizmanto masu 
bilances sistēma, lai kontrolētu atbilstību. 
Tomēr jāizvērtē citi verifikācijas 
paņēmieni.

svītrots

Pamatojums

Biodegvielām jāatbilst kritērijiem par ekoloģisko ilgtspējību.

Grozījums Nr. 8



AD\726856LV.doc 9/17 PE404.774v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Regulāri jāiesniedz ziņojumi, lai 
nodrošinātu, ka uzmanību nepārtraukti 
velta atjaunojamo enerģijas avotu attīstībai 
valstu un Kopienas mērogā.

(50) Prasība regulāri nebirokrātiskā veidā 
iesniegt  ziņojumus nepieciešama, lai 
nodrošinātu, ka uzmanību nepārtraukti 
velta atjaunojamo enerģijas avotu attīstībai 
valstu un Kopienas mērogā.

Pamatojums

Ziņojumu sniegšanai jānotiek nebirokrātiskā veidā.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija; 
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, gaisa 
spēku, ūdens, zemes dzīļu, ģeotermālā, 
viļņu, plūdmaiņu enerģija, hidroenerģija un 
biomasas enerģija; atkritumu poligonu un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un 
biogāzes.

Pamatojums

Gaisa spēki, ūdens un zemes dzīles ir atjaunīgie enerģijas avoti, ko plaši izmanto, darbinot 
siltumsūkņus un tie par tādiem ir atzīti ES noteiktajos kritērijos attiecībā uz siltumsūkņu 
ekomarķējumu. Siltumsūkņu tehnoloģiskais raksturojums ļauj izmantot šāda veida enerģijas 
avotus, un tie nodrošina ļoti efektīvu siltumu, un tādēļ nepieciešama formulējuma tāda 
paplašināšana, iekļaujot šos enerģijas nesējus, kas precizēs to izmantojamo potenciālu. 
Turklāt īpašā tehnoloģija, ko izmanto siltumsūkņos, ļauj pārnest enerģiju no gaisa ūdens un 
zemes dzīlēm, pamatojoties uz to pozitīvu vai negatīvu temperatūru, apkurei vai dzesēšanai. 
Attiecībā uz mērķi par enerģijas iegūšanas īpatsvara panākšanu 20 % apmērā no 
atjaunojamiem avotiem līdz 2020. gadam, Komisijas priekšlikumā jāiekļauj pilnīgāks 
atjaunīgo avotu uzskaitījums. Ņemot to vērā, Komisijas tekstā jāiekļauj norādījums par gaisa 
spēkiem, ūdeni un zemes dzīlēm.   

Grozījums Nr. 10
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmes 
apliecinājumi

No atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas, apkurei, 
dzesēšanai un transportam izmantotās 
enerģijas izcelsmes apliecinājumi

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumu sistēmā jāiekļauj visi atjaunojamie avoti.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) elektroenerģiju,  vai (i) elektroenerģiju,  

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju;

ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju; vai

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) transportam izmantoto enerģiju.

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumu sistēmā jāiekļauj visi atjaunojamie avoti.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu
laikā ir vienāds vai lielāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļā orientējošajā 
shēmā, var pieprasīt saskaņā ar 7. pantu 
izraudzītās kompetentās iestādes atbilstīgi 
8. panta 1. punktam nodot atcelšanai 
iesniegtos izcelsmes apliecinājumus citai 
dalībvalstij. Šādus izcelsmes 
apliecinājumus kompetentā iestāde 
saņēmējā dalībvalstī nekavējoties atceļ.

1. Dalībvalstis, kuru no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars  ir vienāds vai lielāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļā orientējošajā 
shēmā atbilstīgi valstu rīcības plāniem, var 
pieprasīt saskaņā ar 7. pantu izraudzītās 
kompetentās iestādes atbilstīgi 8. panta 
1. punktam nodot atcelšanai iesniegtos 
izcelsmes apliecinājumus citai dalībvalstij. 
Šādus izcelsmes apliecinājumus 
kompetentā iestāde saņēmējā dalībvalstī 
nekavējoties atceļ.

Pamatojums

Dalībvalstīs izšķiroša nozīme jāpiešķir valsts rīcības plāniem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nodrošināt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
personām nodotu vai no tām saņemtu 
izcelsmes apliecinājumus, ja, gadījumā, 
kad šādas sistēmas nav, izcelsmes 
apliecinājumu nodošana attiecīgajai 
dalībvalstij vai to saņemšana no tās 
visticamāk mazinās to spēju nodrošināt 
drošu un līdzsvarotu enerģijas piegādi vai 
apdraudēs to vides mērķu sasniegšanu, 
kuri ir to atbalsta shēmas pamatā. 

svītrots

Dalībvalstis var nodrošināt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
personām nodotu vai saņemtu no tām 
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izcelsmes apliecinājumus, ja, gadījumā, 
kad šādas sistēmas nav, izcelsmes 
apliecinājumu nodošana visticamāk 
mazinās to spēju izpildīt 3. panta 
1. punkta prasības vai nodrošināt, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars ir vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
orientējošajā shēmā.
Iepriekšēju atļauju sistēma neveido 
patvaļīgu diskriminācijas līdzekli.

Pamatojums

Ja atļauju tirdzniecību veiktu personas, tas padarītu  valsts atbalsta stratēģijas neefektīvas un 
paaugstinātu cenas par atjaunojamo enerģiju izmantošanu. Rezultātā ievērojami pieaugtu 
enerģijas cenas.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
iepriekšēju atļauju sistēmām, kuras tās 
plāno ieviest saskaņā ar 2. punktu, un par 
visām ar tām saistītajām turpmākajām 
izmaiņām. 

svītrots

Šādu informāciju Komisija publicē.

Pamatojums

Ja atļauju tirdzniecību veiktu personas, tas padarītu valsts atbalsta stratēģijas neefektīvas un 
paaugstinātu cenas par atjaunojamo enerģiju izmantošanu. Rezultātā ievērojami pieaugtu 
enerģijas cenas.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības, lai 
izstrādātu elektrotīkla infrastruktūru, ņemot 
vērā no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas turpmāku izstrādi, 
kā arī dalībvalstu starpsavienojumus.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības un 
nodrošina attiecīgos stimulus, lai 
izstrādātu elektrotīkla infrastruktūru, 
ņemot vērā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas turpmāku 
izstrādi, kā arī dalībvalstu 
starpsavienojumus.

Pamatojums

Tīkla operatoru pienākums ir panākt visefektīvāko tīkla topoloģiju, lai nodrošinātu valsts 
energoapgādi. Atkarībā no efektivitātes, ko novērtē valsts publisko pakalpojumu regulators, 
viņi gūst arī peļņu. Papildu pieslēgumi sekmēs elektroenerģijas tirdzniecību. Šīs tehniskās 
iespējas tomēr ir jāapstiprina regulatoram.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot elektrotīkla izturības un 
drošības uzturēšanu, dalībvalstis nodrošina, 
ka pārvades sistēmu operatori un sadales 
sistēmu operatori savā teritorijā garantē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas pārvadi un sadali. 
Attiecībā uz elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
dalībvalstis var arī paredzēt prioritāru 
pieeju elektrotīklam. Izvietojot 
elektroražošanas iekārtas, pārvades sistēmu 
operatori, ciktāl to ļauj valsts 
elektrosistēmas drošība, dod priekšroku 
tādām, kuras izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus. 

2. Neskarot elektrotīkla izturības un 
drošības uzturēšanu, dalībvalstis nodrošina, 
ka pārvades sistēmu operatori un sadales 
sistēmu operatori savā teritorijā garantē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas pārvadi un sadali, 
nodrošinot apgādes nodrošinājumu. 
Attiecībā uz elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
dalībvalstis var arī paredzēt prioritāru 
pieeju elektrotīklam. Izvietojot 
elektroražošanas iekārtas, pārvades sistēmu 
operatori, ciktāl to ļauj valsts 
elektrosistēmas drošība, dod priekšroku 
tādām, kuras izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus. 
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Pamatojums

Nevar apdraudēt apgādes nodrošinājumu.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieprasa pārvades sistēmu 
operatoriem un sadales sistēmu 
operatoriem izstrādāt un publicēt savus 
standarta noteikumus attiecībā uz izmaksu 
segšanu un sadalīšanu saistībā ar tādiem 
tehniskiem pielāgojumiem, kā pieslēgumi 
tīklam un tīkla pilnveidošana, kas 
vajadzīgi, lai integrētu jaunus ražotājus, 
kuri ievada savstarpēji savienotajā tīklā 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

3. Dalībvalstis pieprasa pārvades sistēmu 
operatoriem un sadales sistēmu 
operatoriem izstrādāt un publicēt savus 
standarta noteikumus attiecībā uz izmaksu 
segšanu un sadalīšanu saistībā ar tādiem 
tehniskiem pielāgojumiem, kā pieslēgumi 
tīklam un tīkla pilnveidošana, kas 
vajadzīgi, lai integrētu jaunus ražotājus, 
kuri ievada savstarpēji savienotajā tīklā 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. 
Izmaksas saistībā ar pieslēgumu 
elektrotīklam ir jāsedz ražotājam.

Pamatojums

Tīkla operatoriem ir jānorāda tehniski vispiemērotākie pieslēgumpunkti. Pieslēgums kalpo 
tikai ražotāja vajadzībām. Tāpēc saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro tradicionālajiem 
ražotājiem, tas attiecas arī un atjaunojamiem enerģijas avotiem un koģenerācijas stacijām. 
Ja ražotājs kādu iemeslu dēļ apstādina elektroiekārtas, pieslēgums kļūst neizmantojams. 
Tātad tas ir jāiekļauj ražotāja uzņēmējdarbības plānā, nevis jāatstāj citas personas pārziņā.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 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 
vēlākais līdz 2011. gada 30. jūnijam un pēc 
tam reizi divos gados uzlabotu 3. punktā 

4. Ja vajadzīgs, dalībvalstis var prasīt 
pārvades sistēmu operatoriem un sadales 
sistēmu operatoriem pilnībā vai daļēji segt 
3. punktā minētās izmaksas, kas saistītas ar 
nepieciešamo elektrotīkla pilnveidošanu.
Šīs izmaksas var ietvert tīkla operatoru 
tarifā, un tās neizmanto stimulēšanai.
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minēto izmaksu segšanas un sadalīšanas 
sistēmas un noteikumus, lai nodrošinātu 
jaunu ražotāju integrāciju, kā minēts 
attiecīgajā punktā.

Dalībvalstis pārskata un veic vajadzīgos 
pasākumus, lai vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam un pēc tam reizi divos gados 
uzlabotu 3. punktā minēto izmaksu 
segšanas un sadalīšanas sistēmas un 
noteikumus, lai nodrošinātu jaunu ražotāju 
integrāciju, kā minēts attiecīgajā punktā.

Pamatojums

Ja politiskā griba subsidēt konkrētus enerģijas avotus rada tīkla operatoram papildu 
investīcijas, šīs izmaksas ir neatkarīgas no esošās stimulēšanas noteikumu sistēmas. Tā kā 
tīkla operatora īstenošanas plānam ir jābūt pietiekami efektīvam, regulatoram vēlams to 
iepriekš pārbaudīt.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. To izmaksu, kuras minētas 3. punktā, 
dalīšanu 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. 

6. To izmaksu, kuras minētas 3. un 
4. punktā, dalīšanu 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, kā arī jauno ražošanas iekārtu 
ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu 
sasniegšanā klimata pārmaiņu 
novēršanas jomā.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo ņem vērā turpmāk a), b) un 
c) apakšpunktos minētajos nolūkos tikai 
tādā gadījumā, ja tie atbilst 2. līdz 

1. Biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo ņem vērā turpmāk a), b) un 
c) apakšpunktos minētajos nolūkos tikai 
tādā gadījumā, ja tie atbilst 1. līdz 
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5. punktā noteiktajiem kritērijiem: 5. punktā noteiktajiem kritērijiem:

Pamatojums

Nepieciešams grozījums, jo tiek noteiks jauns kritērijs.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Zemes izmantošana biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo iegūšanai 
nedrīkst konkurēt ar zemes izmantošanu 
pārtikas ražošanai.

Pamatojums

Pastiprināti jāpievērš uzmanība tam, lai biodegvielu izmantošanas rezultātā nepasliktinātos
situācija attiecībā uz pārtikas produktiem.
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