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Grozījums Nr. 114
Werner Langen

Normatīvās rezolūcijas projekts
Pirmā atsauce uz juridisko pamatu

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu 
un 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu un 
175. panta 1. punktu,

Or. de

Pamatojums

Lielāks uzsvars jāliek nevis uz 175. panta 1. punktu, bet uz 95. pantu kā juridisko pamatu, 
tādēļ atsaucei uz 95. pantu ir jābūt pirmajai. Tomēr tajā pašā laikā jāuzsver, ka šai direktīvai 
ir piemērots divkāršs juridiskais pamats.

Grozījums Nr. 115
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Jautājums par intensīvāku atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanu ieņem būtisku 
vietu to pasākumu kopumā, kuri jāveic, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un izpildītu Kioto protokola prasības, kas 
pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām, kā arī lai īstenotu Eiropas un 
starptautiskās saistības arī pēc 2012. gada 
turpināt samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Šai pasākumu daļai ir liela 
nozīme arī energoapgādes drošības un 
tehnoloģiju attīstības veicināšanā, kā arī 
nodarbinātības iespēju un reģionālās 
attīstības nodrošināšanā, jo īpaši lauku 

(1) Jautājums par intensīvāku atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanu un enerģijas 
taupīšanu ieņem būtisku vietu to 
pasākumu kopumā, kuri jāveic, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un izpildītu Kioto protokola prasības, kas 
pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām, kā arī lai īstenotu Eiropas un 
starptautiskās saistības arī pēc 2012. gada 
turpināt samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Šai pasākumu daļai ir liela 
nozīme arī energoapgādes drošības un 
tehnoloģiju attīstības veicināšanā, kā arī 
nodarbinātības iespēju un reģionālās 
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apvidos. attīstības nodrošināšanā, jo īpaši lauku 
apvidos.

Or. it

Grozījums Nr. 116
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Jautājums par intensīvāku atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanu ieņem būtisku 
vietu to pasākumu kopumā, kuri jāveic, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un izpildītu Kioto protokola prasības, kas 
pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām, kā arī lai īstenotu Eiropas un 
starptautiskās saistības arī pēc 2012. gada 
turpināt samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Šai pasākumu daļai ir liela 
nozīme arī energoapgādes drošības un 
tehnoloģiju attīstības veicināšanā, kā arī 
nodarbinātības iespēju un reģionālās 
attīstības nodrošināšanā, jo īpaši lauku 
apvidos. 

(1) Jautājums par intensīvāku atjaunojamo 
enerģijas avotu ilgtspējīgu izmantošanu 
ieņem būtisku vietu to pasākumu kopumā, 
kuri jāveic, lai samazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un izpildītu Kioto protokola 
prasības, kas pievienots Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām, kā arī lai īstenotu 
Eiropas un starptautiskās saistības arī pēc 
2012. gada turpināt samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šai 
pasākumu daļai ir liela nozīme arī 
energoapgādes drošības un tehnoloģiju 
attīstības veicināšanā, kā arī nodarbinātības 
iespēju un reģionālās attīstības 
nodrošināšanā, jo īpaši lauku apvidos.

Or. en

Pamatojums

Enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem, pati par sevi nav ilgtspējīga.

Grozījums Nr. 117
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Jautājums par intensīvāku atjaunojamo (1) Jautājums par intensīvāku atjaunojamo 
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enerģijas avotu izmantošanu ieņem būtisku 
vietu to pasākumu kopumā, kuri jāveic, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un izpildītu Kioto protokola prasības, kas 
pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām, kā arī lai īstenotu Eiropas un 
starptautiskās saistības arī pēc 2012. gada 
turpināt samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Šai pasākumu daļai ir liela 
nozīme arī energoapgādes drošības un 
tehnoloģiju attīstības veicināšanā, kā arī 
nodarbinātības iespēju un reģionālās 
attīstības nodrošināšanā, jo īpaši lauku 
apvidos. 

enerģijas avotu izmantošanu ieņem būtisku 
vietu to pasākumu kopumā, kuri jāveic, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un izpildītu Kioto protokola prasības, kas 
pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām, kā arī lai īstenotu Eiropas un 
starptautiskās saistības arī pēc 2012. gada 
turpināt samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Šai pasākumu daļai ir liela 
nozīme arī energoapgādes drošības un 
tehnoloģiju attīstības un inovācijas
veicināšanā, kā arī nodarbinātības iespēju 
un reģionālās attīstības nodrošināšanā, jo 
īpaši lauku apvidos un izolētos apvidos.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā iespējas, kas ir arī izolētos apvidos (kalnu un salu reģionos).

Grozījums Nr. 118
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Kā norādīts Komisijas darba 
dokumentā (SEC(2008)0057), atbalsta 
shēmas ir jāpiešķir kā daļa no dalībvalstu 
pasākumiem nodrošināt vides aizsardzību. 
Tā kā enerģētika un klimats ir cieši 
saistītas jomas, vajadzētu paredzēt 
veicināšanas pasākumus dalībvalstīm, lai 
tās atbalstītu videi nekaitīgus enerģijas 
ražošanas veidus, kas neveidotu vēl vairāk 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Saistībā ar 
šiem pasākumiem un lai veicinātu 
dalībvalstu vispārējo mērķu sasniegšanu, 
dalībvalstīm jācenšas nodrošināt, ka uz 
tiem enerģijas avotiem, kuru 
izmantošanas rezultātā nepalielinās CO2 
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emisiju daudzums, neattiecas mazāk 
labvēlīgs nodokļu režīms.

Or. sv

Pamatojums

Ekonomiskie stimuli ir svarīgs līdzeklis, ar kura palīdzību tuvināties klimata politikas 
jautājumu risināšanai. Jāveicina tas, lai dalībvalstis atbalsta tādus enerģijas ražošanas 
veidus, kas neveidotu vēl vairāk siltumnīcefekta gāzu emisijas. Raugoties no klimata 
perspektīvas, valsts atbalsta shēmas, kas rada mazāk labvēlīgus noteikumus enerģijas 
avotiem, kuri nevairo siltumnīcefekta gāzu emisijas, nedod vēlamo rezultātu. Nevēlami valsts 
atbalsta veidi var kavēt ilgtspējīgas sistēmas izveidi, ja tie diskriminē risinājumus, kas ir īpaši 
labvēlīgi CO2 samazināšanai.

Grozījums Nr. 119
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2007. gada 24. oktobra rezolūciju par 
konvencionālajiem enerģijas avotiem un 
energotehnoloģiju, īstermiņa un 
ilgtermiņa lēmumiem par kodolenerģijas 
izmantošanu ir jāspēj arī tiešā veidā 
ietekmēt ar klimatu saistītos mērķus un 
veicināt ES mērķu praktisku sasniegšanu, 
analīzi un ņemšanu vērā. Šajā sakarā 
jābūt atsaucei arī uz Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes (IPCC) 2007. gadā 
tapušo Ceturto novērtējuma ziņojumu, 
kurā teikts, ka pašlaik kodolenerģija ir 
viena no svarīgākajām tehnoloģijām, kas 
ir komerciāli pieejama un varētu ļaut 
jūtami samazināt CO2 emisijas.

Or. de

Pamatojums

Lai izpildītu vērienīgos ES klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus, jāņem vērā visi enerģijas 
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avoti, kuriem ir mazs CO2 emisiju līmenis, tostarp kodolenerģija.

Grozījums Nr. 120
Claude Turmes

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Planētas klimata saglabāšanai jāizstrādā un jāīsteno efektīva transporta politika, kā arī 
jāattīsta alternatīvi transporta veidi, iekams var cerēt, ka tehnoloģiju rezultātā, kas paredz 
cīnīšanos ar sekām, piemēram, autodegvielas ražošana no biomasas, tiek panākts 
nepieciešamais samazinājums.

Grozījums Nr. 121
Mechtild Rothe

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 plašāki tehnoloģiskie 
uzlabojumi, stimuli sabiedriskā transporta 
tīkla paplašināšanai un plašākai 
izmantošanai, energoefektīvu tehnoloģiju 
izmantošana un tādas enerģijas
izmantošana transporta nozarē, kas iegūta 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, ir
daži no efektīvākajiem paņēmieniem, kā 
Kopienai samazināt atkarību no naftas 
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importa transporta nozarē — jomas, kurā 
apgādes nodrošināšanas problēma arvien ir 
akūta, — un ietekmēt degvielas tirgu

Or. en

Pamatojums

Transporta nozarē tiek patērēti 30 % no kopējā ES enerģijas daudzuma, atkarība no 
degvielas ir 98 %. Tādēļ nav pārsteigums, ka šī nozare ir otrs lielākais piesārņotājs ar 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ES. Līdz ar to ES galvenā uzmanība jāpievērš tādas enerģijas 
izmantošanai, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem, tehnoloģiskiem uzlabojumiem 
un transporta radītā piesārņojuma mazināšanai, panākot, ka cilvēki personisko transporta 
līdzekļu vietā izmanto sabiedrisko transportu.

Grozījums Nr. 122
Fiona Hall

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) Energoefektivitātes uzlabošana un
arvien plašāka no biomasas un citiem 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas un biodegvielas izmantošana 
transporta nozarē ir daži no efektīvākajiem 
paņēmieniem, kā Kopienai samazināt 
atkarību no naftas importa — jomas, kurā 
apgādes nodrošināšanas problēma arvien 
ir akūta, — un padarīt šo nozari 
ilgtspējīgu.

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Umberto Guidoni

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

Or. it

Grozījums Nr. 124
Britta Thomsen

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 atjaunojamo enerģijas 
avotu 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.

Or. en

Pamatojums

Transporta nozarē biodegviela nav vienīgā enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem. Pie enerģijas no atjaunojamiem enerģijas avotiem pieder arī elektromobilitāte, 
biogāze un ūdeņradis.
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Grozījums Nr. 125
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Komisijas 2001. gada 7. novembra 
paziņojumā par alternatīvu degvielu 
autotransportam un pasākumu kopumu 
biodegvielas izmantošanas veicināšanai 
izvirzīts ES mērķis līdz 2020. gadam 20 % 
dīzeļa un benzīna degvielas 
autotransporta nozarē aizstāt ar 
alternatīviem enerģijas veidiem.  Lai 
efektīvi papildinātu šo direktīvu, Komisijai 
jāapsver iespēja ierosināt atsevišķu 
iniciatīvu, lai veicinātu to, ka papildus 
enerģijai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem tiek izmantoti tīri un alternatīvi 
autotransporta degvielas veidi, piemēram, 
no dabasgāzes iegūta sintētiskā degviela.

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā uzmanība pievērsta tikai no atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas un 
biodegvielas izmantošanas veicināšanai, lai gan arī alternatīvi autotransporta veidi var 
ievērojami palīdzēt sasniegt tādus mērķus kā ilgtspēja, piegādes drošība un konkurētspēja. Tā 
kā atjaunojamie enerģijas avoti tagad ir iekļauti šajā direktīvā, ir nepieciešams atsevišķā 
iniciatīvā mainīt formulējumu mērķiem, kas attiecas uz alternatīviem degvielas veidiem.

Grozījums Nr. 126
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Kodolenerģija var arī palīdzēt 
nostiprināt piegādes drošību un jūtami 
samazināt CO2 emisijas. No 2020. gada 60 
% ES elektroenerģijas varētu ražot no 
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tādiem avotiem, kas nesatur oglekli 
(kodolenerģijas un atjaunojamiem 
enerģijas avotiem).

Or. de

Pamatojums

Kodolenerģija ir tikpat piemērota oglekļa emisiju samazināšanai ES kā atjaunojamie 
enerģijas avoti. Tajā pašā laikā tā nodrošina lielāku neatkarību no gāzes un naftas piegādes, 
kas ir būtiski svarīgs nosacījums ekonomiski spēcīgai Eiropai.

Grozījums Nr. 127
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē.

Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, ka 
20% atjaunojamo enerģijas avotu ģenerētas 
enerģijas īpatsvars kopējā energopatēriņā ir 
atbilstīgs mērķis un ka regulējumam, kurā 
iestrādāti obligātie mērķi, jābūt tādam, lai 
uzņēmējiem nodrošinātu ilgtermiņa 
stabilitāti, kas tiem vajadzīga, lai pieņemtu 
racionālus lēmumus par investīcijām 
atjaunojamo enerģijas avotu nozarē. 
Argumenti 20 % atjaunojamo enerģijas 
avotu ģenerētas enerģijas īpatsvara 
atbalstam kļuvuši ievērojami spēcīgāki, 
turpretim pamatojums 10 % atjaunojamo 
enerģijas avotu ģenerētas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē tiek aizvien 
vairāk apšaubīts.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē.

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvars transporta nozarē 
varētu būt sasniedzami mērķi, ja tiks 
izstrādāti jauninājumi un izdarīti 
tehnoloģiski atklājumi, atrisinātas 
problēmas saistībā ar ilgstspējību un 
noteikti realizējami termiņi. Jebkuriem 
obligātajiem mērķiem jābūt tādiem, lai 
uzņēmējiem nodrošinātu ilgtermiņa 
stabilitāti, kas tiem vajadzīga, lai pieņemtu 
racionālus lēmumus par investīcijām 
atjaunojamo enerģijas avotu nozarē

Or. en

Pamatojums

Steidzami jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā, tomēr nevar pārsteidzīgi noteikt obligātus mērķus, kurus nevar ilgtspējīgi 
sasniegt paredzētajā termiņā.

Grozījums Nr. 129
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 



AM\728452LV.doc 13/105 PE407.890v01-00

LV

regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē.

regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu lēmumus par 
ilgtspējīgām investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē, ar kuriem 
iespējams samazināt atkarību no 
importētā fosilā kurināmā un veicināt 
jaunu energotehnoloģiju izmantošanu.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Savienībai ir iespēja izstrādāt ilgtspējīgas inovācijas atjaunojamās enerģijas jomā, 
kuru rezultātā palielināsies neatkarība un mazināsies ietekme uz vidi.

Grozījums Nr. 130
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē.

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē. Jāveicina arī 
investīcijas enerģijas avotos ar zemu CO2  
emisiju līmeni.

Or. fr

Pamatojums

Gan Eiropadome, gan Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, gan Klimata pārmaiņu 
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starpvaldību padome apgalvo, ka nepietiek tikai ar investīcijām atjaunojamajā enerģijā. Pat 
tad, ja uz šādiem lēmumiem attiecas subsidiaritātes princips, jānodrošina pamatinvestīcijas 
arī enerģijas avotos ar zemu CO2 emisiju līmeni.

Grozījums Nr. 131
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē. 

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē. Šie mērķi pastāv 
saistībā ar līdz 2020. gadam panākamo 
energoefektivitātes uzlabojumu par 20 %, 
kā paredzēts Komisijas 2006. gada 
19. oktobra paziņojumā 
„Energoefektivitātes rīcības plāns -
potenciāla izmantošana”, kuru atbalstīja 
2007. gada marta Briseles Eiropadome, 
kā arī Eiropas Parlaments savā 
2008. gada 31. janvāra rezolūcijā par 
energoefektivitātes rīcības plānu –
potenciāla izmantošana1.
________________________

Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Pamatojums

Tā kā atjaunojamās enerģijas mērķis ir procentuāls mērķis, ir īpaši būtiski to apsvērt kopā ar 
pasākumiem, kas paredzēti, lai samazinātu kopējo enerģijas pieprasījumu.
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Grozījums Nr. 132
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 10% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē.

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā un 5% atjaunojamo 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē ir 
pienācīgi un sasniedzami mērķi un ka 
regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai pieņemtu racionālus 
lēmumus par investīcijām atjaunojamo 
enerģijas avotu nozarē.

Or. it

Grozījums Nr. 133
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē atkārtoti apstiprināja 
Kopienas saistības pēc 2010. gada ieviest 
energoieguvi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem visā Kopienā. Eiropadome 
apstiprināja gan obligāto mērķi, saskaņā ar 
kuru līdz 2020. gadam jāpanāk 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars 
kopējā Kopienas energopatēriņā, gan arī 
obligāto mērķi, saskaņā ar kuru līdz 
2020. gadam visām dalībvalstīm jāpanāk 
vismaz 10% biodegvielas īpatsvars 
transporta benzīna un dīzeļdegvielas 

(5) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē atkārtoti apstiprināja 
Kopienas saistības pēc 2010. gada ieviest 
energoieguvi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem visā Kopienā. Eiropadome 
apstiprināja gan obligāto mērķi, saskaņā ar 
kuru līdz 2020. gadam jāpanāk 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars 
kopējā Kopienas energopatēriņā, gan arī 
obligāto mērķi, saskaņā ar kuru līdz 
2020. gadam visām dalībvalstīm jāpanāk 
vismaz 10% biodegvielas īpatsvars 
transporta benzīna un dīzeļdegvielas 
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patēriņā; minētie mērķi jāsasniedz, 
izmantojot rentablus paņēmienus. 
Eiropadome paziņoja, ka biodegvielai 
noteiktais mērķis ir saistošs ar nosacījumu, 
ka tās ražošana ir ilgtspējīga, ka otrās 
paaudzes biodegvielas kļūst komerciāli 
pieejamas un ka tiek izdarīti grozījumi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK, lai 
atļautu piemērotu maisījuma līmeni. 

patēriņā; minētie mērķi jāsasniedz, 
izmantojot rentablus paņēmienus. 
Eiropadome paziņoja, ka biodegvielai 
noteiktais mērķis ir saistošs tikai ar 
nosacījumu, ka tās ražošana ir ilgtspējīga, 
ka otrās paaudzes biodegvielas kļūst 
komerciāli pieejamas un ka tiek izdarīti 
grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK, lai 
atļautu piemērotu maisījuma līmeni. Ņemot 
vērā jaunākos pētījumus, kuros pierādīts, 
ka pastāv saikne starp biodegvielas 
izmantošanas palielināšanos, no vienas 
puses, un vides un ekoloģisko draudu un 
nodrošinājuma ar pārtiku apdraudējuma 
palielināšanos visā pasaulē, šķiet 
pareizāk, ka līdz 2015. gadam dalībvalstis 
sākotnēji īsteno obligāto mērķi par 
biodegvielas izmantošanas apjoms ir 
mazāks par 10 %. Balstoties uz 
novērtējumu, dalībvalstīm jāpieņem 
lēmums, vai laika posmā no 2015. līdz 
2020. gadam palielināt šo sākotnējo 
mērķi.

Or. en

Pamatojums

Palielinās bažas par to, ka straujā un neilgtspējīgā biodegvielas ražošanas attīstība negatīvi 
ietekmē vidi, kā arī par šādas attīstības sociālajām sekām Eiropā un citviet pasaulē. Jāievēro 
piesardzības princips un obligāti mērķi jāizvirza apdomīgāk. Jebkurā gadījumā, arī 2007. 
gada marta Eiropadome ir pieprasījusi 10 % mērķi ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta 
ilgtspējīga ražošana, kuras iespējamība šobrīd tiek zinātniski un politiski apšaubīta.
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Grozījums Nr. 134
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē atkārtoti apstiprināja 
Kopienas saistības pēc 2010. gada ieviest 
energoieguvi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem visā Kopienā. Eiropadome 
apstiprināja gan obligāto mērķi, saskaņā ar 
kuru līdz 2020. gadam jāpanāk 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars 
kopējā Kopienas energopatēriņā, gan arī 
obligāto mērķi, saskaņā ar kuru līdz 
2020. gadam visām dalībvalstīm jāpanāk 
vismaz 10% biodegvielas īpatsvars 
transporta benzīna un dīzeļdegvielas 
patēriņā; minētie mērķi jāsasniedz, 
izmantojot rentablus paņēmienus. 
Eiropadome paziņoja, ka biodegvielai 
noteiktais mērķis ir saistošs ar nosacījumu, 
ka tās ražošana ir ilgtspējīga, ka otrās 
paaudzes biodegvielas kļūst komerciāli 
pieejamas un ka tiek izdarīti grozījumi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK, lai 
atļautu piemērotu maisījuma līmeni. 

(5) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē atkārtoti apstiprināja 
Kopienas saistības pēc 2010. gada ieviest 
energoieguvi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem visā Kopienā. Eiropadome 
apstiprināja gan obligāto mērķi, saskaņā ar 
kuru līdz 2020. gadam jāpanāk 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars 
kopējā Kopienas energopatēriņā, gan arī 
obligāto mērķi, saskaņā ar kuru līdz 
2020. gadam visām dalībvalstīm jāpanāk 
vismaz 10% atjaunojamās enerģijas
īpatsvars transporta nozarē ; minētie mērķi 
jāsasniedz, izmantojot rentablus 
paņēmienus. Eiropadome paziņoja, ka 
biodegvielai noteiktais mērķis ir saistošs ar 
nosacījumu, ka tās ražošana ir ilgtspējīga, 
ka otrās paaudzes biodegvielas kļūst 
komerciāli pieejamas un ka tiek izdarīti 
grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK, lai 
atļautu piemērotu maisījuma līmeni. 

Or. en

Grozījums Nr. 135
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a) Līdz tam visaptverošāks vērtējums 
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par biodegvielas ražošanas ilgtspēju ir 
pierādījis, ka 10 % mērķis ir pārāk augsts, 
lai to varētu sasniegt līdz 2020. gadam. 
Tādēļ, balstoties uz pieejamo informāciju 
un pieredzi,7 % mērķis ir piemērotāks.

Or. en

Pamatojums

Mērķis par 10 % biodegvielas īpatsvaru var negatīvi ietekmēt pārtikas un citas būtiski 
nozīmīgas jomas, tādēļ 7 % mērķis  ir reālistiskās un vairāk atbilst ilgtspējības kritērijam.

Grozījums Nr. 136
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir 
paredzēti tādēļ, lai radītu skaidrību 
investoriem. Nav lietderīgi atlikt lēmumu 
par mērķa saistošo raksturu, gaidot 
nākamos notikumus. Padomes 2007. gada 
15. februāra sanāksmes protokolā 
iekļautajā paziņojumā Komisija norādīja, 
ka tā neuzskata, ka lēmums par mērķa 
saistošo raksturu būtu jāatliek līdz brīdim, 
kad otrās paaudzes biodegviela būs 
pieejama tirdzniecībā. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas interpretācija nedrīkst ietekmēt Eiropadomes lēmumu. Turklāt kopš 2007. gada 
pavasara Eiropadomes ir pierādīts, ka otrās paaudzes biodegviela nebūs komerciāli pieejama 
līdz 2020. gadam un ka pat tā var neatbilst minētās 2007. gada pavasara Eiropadomes 
ilgtspējas kritērijiem.
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Grozījums Nr. 137
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa 
saistošo raksturu, gaidot nākamos 
notikumus. Padomes 2007. gada 
15. februāra sanāksmes protokolā 
iekļautajā paziņojumā Komisija norādīja, 
ka tā neuzskata, ka lēmums par mērķa 
saistošo raksturu būtu jāatliek līdz brīdim, 
kad otrās paaudzes biodegviela būs 
pieejama tirdzniecībā.

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. 
Taču, ņemot vērā, cik maz pašlaik ir 
zināms par atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un biodegvielas ražošanu, ir 
vajadzīga piesardzīgāka pieeja, nekā līdz 
šim paredzēts. Tāpēc vēlreiz jāapsver 
saistošie 20% un 10% mērķi.

Or. en

Pamatojums

Balstās uz ENVI atzinuma sagatavotāja 4. grozījumu. Ir steidzami jāpalielina atjaunojamo 
enerģijas avotu ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā energopatēriņā, tomēr nevar 
pārsteidzīgi noteikt obligātus mērķus, kurus nevar ilgtspējīgi sasniegt paredzētajā termiņā.

Grozījums Nr. 138
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa 
saistošo raksturu, gaidot nākamos 
notikumus. Padomes 2007. gada 
15. februāra sanāksmes protokolā 
iekļautajā paziņojumā Komisija norādīja, 
ka tā neuzskata, ka lēmums par mērķa 
saistošo raksturu būtu jāatliek līdz brīdim, 
kad otrās paaudzes biodegviela būs 

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem.
Taču, ņemot vērā, cik maz pašlaik ir 
zināms par biodegvielas ražošanu, ir 
vajadzīga piesardzīgāka pieeja, nekā līdz 
šim paredzēts. Tāpēc vēlreiz jāapsver 
saistošais 10 % mērķis.
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pieejama tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa saistošo 
raksturu, gaidot nākamos notikumus. 
Padomes 2007. gada 15. februāra 
sanāksmes protokolā iekļautajā 
paziņojumā Komisija norādīja, ka tā 
neuzskata, ka lēmums par mērķa saistošo 
raksturu būtu jāatliek līdz brīdim, kad 
otrās paaudzes biodegviela būs pieejama 
tirdzniecībā. 

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. 
Principā nav lietderīgi atlikt lēmumu par 
mērķa saistošo raksturu, gaidot nākamos 
notikumus. Saistošā mērķa izpildi varētu 
atlikt, ja mērķi nav iespējams īstenot 
ilgtspējīgā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ja atjaunojamās enerģijas mērķi nav iespējams izpildīt ilgtspējīgā veidā, proti, izmantojot 
tikai ilgtspējīgus atjaunojamos enerģijas avotus, labāk mērķa izpildi atlikt, nevis izmantot 
neilgtspējīgus atjaunojamos enerģijas avotus. 

Grozījums Nr. 140
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa saistošo 
raksturu, gaidot nākamos notikumus. 

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem un 
veicinātu to tehnoloģiju attīstību, kuras 
ģenerē enerģiju no visiem atjaunojamo 
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Padomes 2007. gada 15. februāra 
sanāksmes protokolā iekļautajā paziņojumā 
Komisija norādīja, ka tā neuzskata, ka 
lēmums par mērķa saistošo raksturu būtu 
jāatliek līdz brīdim, kad otrās paaudzes 
biodegviela būs pieejama tirdzniecībā. 

enerģijas avotu veidiem. Nav lietderīgi 
atlikt lēmumu par mērķa saistošo raksturu, 
gaidot nākamos notikumus. Padomes 
2007. gada 15. februāra sanāksmes 
protokolā iekļautajā paziņojumā Komisija
norādīja, ka tā neuzskata, ka lēmums par 
mērķa saistošo raksturu būtu jāatliek līdz 
brīdim, kad otrās paaudzes biodegviela būs 
pieejama tirdzniecībā. 

Or. en

Grozījums Nr. 141
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa saistošo 
raksturu, gaidot nākamos notikumus. 
Padomes 2007. gada 15. februāra 
sanāksmes protokolā iekļautajā paziņojumā 
Komisija norādīja, ka tā neuzskata, ka 
lēmums par mērķa saistošo raksturu būtu 
jāatliek līdz brīdim, kad otrās paaudzes 
biodegviela būs pieejama tirdzniecībā. 

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa saistošo 
raksturu, gaidot nākamos notikumus. 
Padomes 2007. gada 15. februāra 
sanāksmes protokolā iekļautajā paziņojumā 
Komisija norādīja, ka tā neuzskata, ka 
lēmums par mērķa saistošo raksturu būtu 
jāatliek līdz brīdim, kad otrās paaudzes 
biodegviela būs pieejama tirdzniecībā. 
Tādēļ jānodrošina lielāks atbalsts tādas 
otrās paaudzes biodegvielas attīstības 
veicināšanai kā no biomasas iegūtajai 
šķidrajai degvielai, kas ne tikai ļauj 
ievērojami samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, bet kurai piemīt arī cita 
veida labvēlīga ietekme uz vidi.

Or. de

Pamatojums

Jāsniedz lielāks atbalsts otrās paaudzes biodegvielai, lai veicinātu tās efektivitāti turpmākajos 
gados.
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Grozījums Nr. 142
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa saistošo 
raksturu, gaidot nākamos notikumus. 
Padomes 2007. gada 15. februāra
sanāksmes protokolā iekļautajā paziņojumā 
Komisija norādīja, ka tā neuzskata, ka 
lēmums par mērķa saistošo raksturu būtu 
jāatliek līdz brīdim, kad otrās paaudzes 
biodegviela būs pieejama tirdzniecībā. 

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa saistošo 
raksturu, gaidot nākamos notikumus. 
Padomes 2007. gada 15. februāra 
sanāksmes protokolā iekļautajā paziņojumā 
Komisija norādīja, ka tā neuzskata, ka 
lēmums par mērķa saistošo raksturu būtu 
jāatliek līdz brīdim, kad otrās paaudzes 
biodegviela būs pieejama tirdzniecībā, taču 
šajā situācijā jāsniedz lielāks atbalsts 
tādas biodegvielas attīstības veicināšanai, 
kas ļauj pēc iespējas vairāk samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa saistošo 
raksturu, gaidot nākamos notikumus. 
Padomes 2007. gada 15. februāra 
sanāksmes protokolā iekļautajā paziņojumā 
Komisija norādīja, ka tā neuzskata, ka 
lēmums par mērķa saistošo raksturu būtu 
jāatliek līdz brīdim, kad otrās paaudzes 
biodegviela būs pieejama tirdzniecībā. 

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir paredzēti 
tādēļ, lai radītu skaidrību investoriem. Nav 
lietderīgi atlikt lēmumu par mērķa saistošo 
raksturu, gaidot nākamos notikumus. 
Padomes 2007. gada 15. februāra 
sanāksmes protokolā iekļautajā paziņojumā 
Komisija norādīja, ka tā neuzskata, ka 
lēmums par mērķa saistošo raksturu būtu 
jāatliek līdz brīdim, kad otrās paaudzes 
biodegviela būs pieejama tirdzniecībā. 
Taču pašreiz notiekošās diskusijas par to, 
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ka savstarpēji konkurē kultūraugi, kurus 
audzē biodegvielas ražošanai, un 
kultūraugi, kurus audzē pārtikas 
ražošanai, norāda uz to, ka saistošie 
biodegvielas izmantošanas mērķi ir 
regulāri jāpārskata. Tādēļ Eiropas 
politikas pamatā ir jābūt visaptverošām 
un stingrām ilgtspējas prasībām un 
straujai otrās paaudzes biodegvielas 
ieviešanai.

Or. de

Pamatojums

Pašlaik gan zinātnieku aprindās, gan presē notiek karstas diskusijas par biodegvielas 
konkurenci ar pārtikas ražošanas nozari. Šajās diskusijās vēl nav nonākts pie secinājuma. 
Tādēļ, kamēr nav pieejami uzticami rezultāti vai kamēr otrās paaudzes biodegviela vai 
biomasa nav gatava laišanai tirgū, jautājumam par saistošajiem mērķiem ir jāpaliek 
atklātam.

Grozījums Nr. 144
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Dalībvalstu būs ievērojami jāuzlabo 
energoefektivitāte visās nozarēs, lai varētu 
vieglāk sasniegt atjaunojamās enerģijas 
mērķus, kas izteikti kā šādas enerģijas 
īpatsvars enerģijas galapatēriņā. 
Transporta nozarē obligāti jāpalielina 
energoefektivitāte, jo saistošo procentuālo 
atjaunojamās enerģijas mērķi sasniegt 
ilgstpējīgā veidā varētu būt aizvien grūtāk, 
ja kopējais enerģijas pieprasījums 
transporta nozarē turpinās palielināties.  
Tādēļ obligātajam vismaz 10 % mērķim, 
kas dalībvalstīm jāsasniedz, ir:
i) jābūt definētam kā daļai no enerģijas 
galapatēriņa transporta nozarē, kas 
jāsasniedz, izmantojot ne tikai biodegvielu 
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vien, bet arī citus atjaunojamos enerģijas 
avotus;
ii) jātiek piemērotam kopā ar obligātu 
nosacījumu, ka  energoefektivitāte 
transporta nozarē līdz 2020. gadam 
jāpalielina par 20 %.

Or. en

Pamatojums

Būs ļoti grūti ilgtspējīgā veidā sasniegt 10 % mērķi transporta nozarē, ja kopējais transporta 
nozarē patērētās enerģijas daudzums turpinās pieaugt. Nosakot indikatīvo 20 % 
energoefektivitātes mērķi transporta nozarē par saistošu mērķi, izdosies samazināt 
pieprasījumu pēc enerģijas transporta nozarē un līdz ar to izpildīt arī kvantitatīvo 10 % 
mērķi.

Grozījums Nr. 145
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Saistībā ar šo direktīvu ir būtiski 
svarīgi katrai dalībvalstij izmantot 
visefektīvāko un iedarbīgāko atbalsta 
shēmu, lai veicinātu atjaunojamās 
enerģijas mērķu sasniegšanu, ņemot vērā 
katras dalībvalsts elektroenerģijas tirgus 
īpatnības.

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlaments rezolūcijā par 
Eiropas Atjaunojamās enerģijas plānu 
aicināja Komisiju līdz 2007. gada beigām 
iesniegt priekšlikumu tiesiskajam 
regulējumam atjaunojamo enerģijas avotu 
jomā, atsaucoties uz to, cik nozīmīgi ir 
Kopienas un dalībvalstu mērogā noteikt 
mērķus atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvara sasniegšanai.

(7) Eiropas Parlaments 2007. gada 25. 
septembra rezolūcijā par Eiropas 
Atjaunojamās enerģijas plānu1 aicināja 
Komisiju līdz 2007. gada beigām iesniegt 
priekšlikumu tiesiskajam regulējumam 
atjaunojamo enerģijas avotu jomā, 
atsaucoties uz to, cik nozīmīgi ir noteikt 
saistošus mērķus atjaunojamo enerģijas 
avotu īpatsvara sasniegšanai elektrības, 
transporta, apkures un dzesēšanas nozarē, 
kā arī saistošus mērķus Kopienas un 
dalībvalstu mērogā.
__________________________

1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments EP deputātes Britta Thomsen INI ziņojumā par Eiropas atjaunojamo 
enerģijas avotu ceļvedi (EP 2007. gada 25. septembra rezolūcija P6-TA(2007)0406) 
mudināja arī noteikt skaidrus un saistošus mērķus trim dažādām nozarēm.

Grozījums Nr. 147
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 

Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru no 
kopējā energopatēriņa 2020. gadā Eiropas 
Savienībā.
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patēriņa transporta nozarē 2020. gadā 
Eiropas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Bez nopietnām bažām par neilgtspējīgas biodegvielas attīstības negatīvajām sekām ir svarīgi, 
lai katra dalībvalsts sasniedz savu mērķi un ES kopumā izpilda mērķi par 20 % atjaunojamās 
enerģijas daļas kopējā enerģijas patēriņā. Tas, cik liela daļa no šiem 20 % tiks izmantota 
transporta nozarē, ir otršķirīgi.

Grozījums Nr. 148
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā.

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt indikatīvos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā, tomēr nevar pārsteidzīgi noteikt obligātus mērķus, kurus nav iespējams 
ilgtspējīgi sasniegt paredzētajā termiņā.
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Grozījums Nr. 149
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā.

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju un nesen 
notikušās nopietnās diskusijas par šo 
jautājumu, ir lietderīgi noteikt obligātos 
mērķus — 20% atjaunojamo enerģijas 
avotu īpatsvara no kopējā energopatēriņa 
un 7% atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvara no patēriņa transporta nozarē 
2020. gadā Eiropas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Mērķis par 10 % biodegvielas īpatsvaru var negatīvi ietekmēt pārtikas un citas būtiski 
nozīmīgas jomas, tādēļ 7 % mērķis  ir reālistiskās un vairāk atbilst ilgtspējības kritērijam.

Grozījums Nr. 150
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā.

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 8% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā. Šie mērķi, kā arī vispārējā 
politikas stratēģija un metodoloģija 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājuma aprēķināšanai, ir regulāri 
jāpārskata.
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Or. en

Grozījums Nr. 151
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā.

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā kopā ar obligātu nosacījumu, 
ka energoefektivitāte transporta nozarē 
līdz 2020. gadam jāpalielina par 20 %.

Or. en

Pamatojums

Tā kā atjaunojamās enerģijas mērķis ir procentuāls mērķis, ir īpaši būtiski to apsvērt kopā ar 
pasākumiem, kas paredzēti, lai samazinātu kopējo enerģijas pieprasījumu.

Grozījums Nr. 152
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā. 

8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā. Tomēr Eiropas Vides aģentūra, 
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ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācija un citas zinātniskas un 
starptautiskas organizācijas ir paudušas 
pamatotas bažas par negatīvo ietekmi, 
kāda 10 % mērķim būs uz vidi un pārtikas 
cenām. Lai risinātu šo problēmu, vismaz 
30 % no atjaunojamās enerģijas mērķa 
transporta nozarē ir jāīsteno, izmantojot 
elektrību, ūdeņradi vai enerģiju, kas 
iegūta no lignocelulozes biomasas vai 
aļģēm.

Or. en

Pamatojums

Mērķi par atjaunojamo enerģiju 10 % apmērā no patēriņa transporta nozarē var sasniegt, 
izmantojot tādus enerģijas avotus kā biomasa, elektrība vai ūdeņradis. Perfektā tirgū 
tehnoloģijas izvēli var atstāt tirgus dalībnieku ziņā. Tomēr tirgū parasti izvēlas tās iespējas, 
kuras nes visdrīzāko peļņu no ieguldījumiem. Lai veicinātu daudzsološu iespēju, piemēram, 
elektrības un ūdeņraža izmantošanu, ir nepieciešami apakšmērķi. Turklāt par mērķi rodas 
vispārējas bažas, un, piemēram, Eiropas Vides aģentūra jaunākajā ziņojumā ieteica tā 
saucamo pirmās paaudzes biodegvielu patēriņa īpatsvaru saglabāt zem 10 %.

Grozījums Nr. 153
Umberto Guidoni

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 

(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, kā arī 
sasniegto energoefektivitātes līmeni. Lai 
to panāktu, kopējais palielinājuma apjoms, 
kas noteikts atjaunojamo enerģijas avotu 
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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.

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.

Or. it

Grozījums Nr. 154
Herbert Reul

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 primāro enerģijas 
patēriņu. Veicot šādu aprēķinu, pienācīgi 
jāņem vērā iepriekš veiktie pasākumi. 

Or. de
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Pamatojums

Tikai tad, ja aprēķinam par pamatu ņem primāro enerģijas patēriņu, ir iespējams iegūt 
pamatotu panākto pārmaiņu līmeni. Turklāt dažas dalībvalstis jau ir veikušas nopietnus 
pasākumus, kas būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr. 155
Robert Goebbels

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 
nacionālajam kopproduktam, noteikts, lai 
atspoguļotu valstu sākotnējos apstākļus, un 
aprēķināts, ņemot vērā galīgo enerģijas 
patēriņu.

Or. fr

Pamatojums

Ar iekšzemes kopproduktu izsaka gada plūsmas, nevis šo plūsmu galamērķi. Tajā netiek ņemti 
vērā valstu īpašumā esošie uzkrājumi. Ja Komisija vēlas, lai valstu pasākumi būtu balstīti uz 
solidaritātes principu, NKP uz vienu iedzīvotāju ir objektīvāks pamats.  Turklāt nacionālais 
kopprodukts, ko izmanto, lai aprēķinātu Eiropas Savienības pašas resursus, tiek iegūts, 
atņemot no NKP primāros resursus, ko maksā vienībām, kas nav rezidenti, maksā vienības, 
kas ir rezidenti, un pieskaitot primāros resursus, ko saņem no pārējās pasaules.
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Grozījums Nr. 156
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Bez nopietnām bažām par neilgtspējīgas biodegvielas attīstības negatīvajām sekām ir svarīgi, 
lai katra dalībvalsts sasniedz savu mērķi un ES kopumā izpilda mērķi par 20 % atjaunojamās 
enerģijas daļas kopējā enerģijas patēriņā. Tas, cik liela daļa no šiem 20 % tiks izmantota 
transporta nozarē, ir otršķirīgi.
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Grozījums Nr. 157
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus. 

(10) Turpretim 5% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus
apsvērumus. 

Or. it
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Grozījums Nr. 158
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību.
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus. 

(10) Turpretim 7% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus. 

Or. en

Pamatojums

Mērķis par 10 % biodegvielas īpatsvaru var negatīvi ietekmēt pārtikas un citas būtiski 
nozīmīgas jomas, tādēļ 7 % mērķis  ir reālistiskās un vairāk atbilst ilgtspējības kritērijam.
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Grozījums Nr. 159
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus. 

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
sociālos, izmaksu, enerģētikas drošības un 
citus apsvērumus. 

Or. fr

Pamatojums

Vienmēr jāņem vērā vides pasākumu sociālās sekas.
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Grozījums Nr. 160
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus. 

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē kopā ar obligātu 
nosacījumu, ka energoefektivitāte 
transporta nozarē līdz 2020. gadam 
jāpalielina par 20 % ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā atjaunojamās enerģijas mērķis ir procentuāls mērķis, ir īpaši būtiski to apsvērt kopā ar 
pasākumiem, kas paredzēti, lai samazinātu kopējo enerģijas pieprasījumu.
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Grozījums Nr. 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus.

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt atjaunojamai enerģijai 
transporta nozarē noteikto mērķi, 
izmantojot tikai iekšzemes ražošanu, tomēr 
ir iespējams un tai pašā laikā ir vēlams šo 
mērķi sasniegt, kombinējot iekšzemes 
ražošanu un importu. Šajā nolūkā 
Komisijai jāuzrauga Kopienas tirgus 
apgāde ar biodegvielu un vajadzības 
gadījumā jāierosina attiecīgie pasākumi, lai 
panāktu līdzsvaru starp iekšzemes ražošanu 
un importu, ņemot vērā daudzpusējo un 
divpusējo tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī 
vides, izmaksu, enerģētikas drošības, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas un citus apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo direktīvu nosaka mērķi par atjaunojamo enerģijas avotu 10 % īpatsvara panākšanu 
transporta nozarē līdz 2020. gadam.  Tādēļ šis apsvērums ir attiecīgi jāgroza, lai saskaņotu 
to. Uzraugot biodegvielas tirgu, Komisijai ir jāņem vērā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana.
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Grozījums Nr. 162
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a) Dalībvalstīm ir jācenšas dažādot 
atjaunojamās enerģijas bilanci visās 
transporta nozarēs. Komisijai līdz 
2015. gada 1. jūnijam ir jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei, kurā aplūkotas iespējas 
palielināt atjaunojamās enerģijas 
izmantojuma īpatsvaru katrā no 
transporta nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Iespēja izmantot atjaunojamo enerģiju ir ne tikai autotransportā, bet visās transporta 
nozarēs, un šī iespēja ir jāattīsta.

Grozījums Nr. 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka biomasu var izmantot dažādi un ka tādēļ 
ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas 
resursus. 

(11) Lai nodrošinātu kopējo obligāto
mērķu sasniegšanu, dalībvalstīm ir 
jādarbojas saskaņā ar obligātiem 
minimālajiem starpposma mērķiem, kas 
iezīmē obligāto galamērķu sasniegšanas 
ceļu. Tām ir jāsagatavo atjaunojamās 
enerģijas rīcības plāns, tajā ietverot 
informāciju par kopīgo mērķu līgumiem, 
atsauces statistiku, obligātajiem valstu 
vidusposma mērķiem un galamērķiem, kā 
arī nozaru mērķiem. Turklāt tām ir 
jāizklāsta, kādus pasākumus tās plāno 
veikt, lai īstenotu šos mērķus, vienlaikus 
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ņemot vērā to, ka biomasu var izmantot 
dažādi un ka tādēļ ir būtiski mobilizēt 
jaunus biomasas resursus. Jāpievieno 
vērtējums par sagaidāmo ieguldījumu, ko 
sniegs katra no atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijām, kā arī stratēģisks ietekmes 
uz vidi novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka biomasu var izmantot dažādi un ka tādēļ 
ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas 
resursus.

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jāievēro 
obligātie starpposma mērķi, lai sasniegtu 
2020. gada mērķus, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns 
atjaunojamās enerģijas jomā (RAP), tajā 
ietverot nozaru mērķus, vienlaikus ņemot 
vērā to, ka biomasu var izmantot dažādi un 
ka tādēļ ir būtiski mobilizēt jaunus 
biomasas resursus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka Eiropas Kopienas 2020. gadam noteiktais mērķis par 20 % izmantojamās 
enerģijas iegūšanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem tiek sasniegts, ir nepieciešams 
papildus vispārējiem katras dalībvalsts individuālajiem mērķiem pieņemt arī starpposma 
mērķus. Tiem jābūt saistošiem dalībvalstīm. Eiropas Komisijai jābūt atbildīgai par atbilstības 
pārraudzību un jārīkojas gadījumā, ja tas nenotiek, tostarp piemērojot tiešas soda sankcijas.
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Grozījums Nr. 165
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka biomasu var izmantot dažādi un ka tādēļ 
ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas 
resursus.

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar saistošu līkni, kas iezīmē mērķu 
sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir jāsagatavo 
valsts rīcības plāns, tajā ietverot nozaru 
mērķus un obligātu prasību uzlabot 
energoefektivitāti transporta nozarē par 
20 %, vienlaikus ņemot vērā to, ka 
biomasu var izmantot dažādi un ka tādēļ ir 
būtiski mobilizēt jaunus biomasas resursus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā atjaunojamās enerģijas mērķis ir procentuāls mērķis, ir īpaši būtiski to apsvērt kopā ar 
pasākumiem, kas paredzēti, lai samazinātu kopējo enerģijas pieprasījumu. Saistoši 
starpposma mērķi ir nepieciešami, lai nodrošinātu ātru progresu atjaunojamās enerģijas 
attīstībā.

Grozījums Nr. 166
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka biomasu var izmantot dažādi un ka tādēļ 
ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas 
resursus.

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka biomasu var izmantot dažādi un ka tādēļ 
ir būtiski mobilizēt jaunus un ilgtspējīgus
biomasas resursus. Dalībvalstīm ir jāņem 
vērā jau esošais konvencionālais 
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energoefektīvais aprīkojums apkures un 
dzesēšanas nozarē un jāapsver iespēja 
apvienot to ar pakāpenisku atjaunojamās 
enerģijas avotu ieviešanu, piemēram, 
termiskās saules enerģijas un biodegvielas 
ieviešanu.

Or. de

Pamatojums

Nepietiek ar to, ka biomasas resursus mobilizācija tiek noteikta par vienīgo pamatkritēriju, 
jo, lai nodrošinātu pienācīgu inovācijas un plānošanas drošību,  šiem resursiem ir jābūt arī 
ilgtspējīgiem, Lai būtu iespējama pakāpeniska un rentabla atjaunojamās enerģijas ieviešana 
apkures un dzesēšanas jomā, ES politikā jāapsver arī iespējas, ko piedāvā pastāvošās apkures 
un dzesēšanas sistēmas, kurām ir augsta efektivitāte.

Grozījums Nr. 167
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka biomasu var izmantot dažādi un ka tādēļ 
ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas
resursus.

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka atjaunojamo enerģiju var izmantot 
dažādi un ka tādēļ ir būtiski mobilizēt 
jaunus atjaunojamās enerģijas resursus. Ir 
būtiski svarīgi nodrošināt, ka dalībvalstis 
ievieš finansiāli rentablu politiku un 
pasākumus, kuru mērķis ir mazināt 
izmaksas patērētājiem un sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva attiecas ne tikai uz biomasu, bet arī uz citiem atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
piemēram, vēja, saules un hidroenerģiju. Patērētājiem par „zaļo” enerģiju nevajadzētu 
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maksāt ievērojami vairāk nekā par enerģiju no konvencionālajiem enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 168
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
ka biomasu var izmantot dažādi un ka 
tādēļ ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas 
resursus.

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus. Tā kā vides un klimata 
jautājumi ir cieši saistīti, vajadzētu 
paredzēt veicināšanas pasākumus 
dalībvalstīm, lai tās atbalstītu videi 
nekaitīgus enerģijas ražošanas veidus, kas 
neveidotu vēl vairāk siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Lai tuvinātos klimata problēmu 
atrisināšanai, ir svarīgi uzsvērt, ka tiem 
enerģijas avotiem, kuriem ir neitrāla 
ietekme uz vidi, nevajadzētu piemērot 
nodokļu režīmu, kas ir mazāk labvēlīgs 
nekā citiem enerģijas avotiem piemērotais 
režīms. 

Or. sv

Grozījums Nr. 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 

(11) Lai nodrošinātu kopējo mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm ir jādarbojas 
saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē 
mērķu sasniegšanas ceļu, turklāt tām ir 
jāsagatavo valsts rīcības plāns, tajā ietverot 
nozaru mērķus, vienlaikus ņemot vērā to, 
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ka biomasu var izmantot dažādi un ka tādēļ 
ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas 
resursus.

ka biomasu var izmantot dažādi un ka tādēļ 
ir būtiski mobilizēt jaunus biomasas 
resursus. Dalībvalstīm ir jāapsver iespēja 
izmantot jau esošo konvencionālo 
energoefektīvo aprīkojumu apkures un 
dzesēšanas nozarē kopā ar pakāpenisku 
atjaunojamās enerģijas avotu ieviešanu, 
piemēram, termiskās saules enerģijas un 
biodegvielas ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

Lai būtu iespējama pakāpeniska un rentabla atjaunojamās enerģijas izmantošana apkurē, ES 
politikā ir jāņem vērā iespējas, ko piedāvā esošās ļoti efektīvās apkures sistēmas.

Grozījums Nr. 170
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a) Uzsver, ka stimuliem, kurus 
izmanto, lai palielinātu atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanu, ir jābūt 
saistītiem nevis ar valsts subsīdijām, bet 
nodokļiem, kuri saistīti ar CO2 emisijām. 
Sākumā atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem ir jākonkurē ar līdzvērtīgiem 
noteikumiem, lai tie attīstītos pēc iespējas 
konkurētspējīgākā veidā. Eiropas 
Komisijas pienākums ir nodrošināt, ka 
tiek ievēroti valsts atbalsta noteikumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 171
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.) Ir būtiski svarīgi nodrošināt, ka 
dalībvalstis ievieš finansiāli rentablu 
politiku un pasākumus, kuru mērķis ir 
mazināt izmaksas enerģijas patērētājiem 
un sabiedrībai.

Or. fr

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas politikai ir jābūt rentablai.

Grozījums Nr. 172
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai izmantotu tehnoloģisko 
sasniegumu un apjomradītu ietaupījumu 
priekšrocības, indikatīvajai līknei jāņem 
vērā tas, ka turpmākajos gados, iespējams, 
strauji augs atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantojums. Tāpēc īpašu uzmanību var 
veltīt nozarēm, kurās vērojams nesamērīgs 
tehnoloģisko sasniegumu un apjomradītu 
ietaupījumu trūkums un līdz ar to netiek 
pietiekami attīstītas, bet kuras nākotnē 
varētu ievērojami veicināt 2020. gadam 
noteikto mērķu sasniegšanu.

(12) Lai izmantotu tehnoloģisko 
sasniegumu un apjomradītu ietaupījumu 
priekšrocības, obligātajos starpposma 
mērķos ir jāņem vērā tas, ka turpmākajos 
gados, iespējams, strauji augs atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantojums. Tāpēc īpašu 
uzmanību var veltīt nozarēm, kurās 
vērojams nesamērīgs tehnoloģisko 
sasniegumu un apjomradītu ietaupījumu 
trūkums un līdz ar to netiek pietiekami 
attīstītas, bet kuras nākotnē varētu 
ievērojami veicināt 2020. gadam noteikto 
mērķu sasniegšanu.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka Eiropas Kopienas 2020. gadam noteiktais mērķis par 20 % izmantojamās 
enerģijas iegūšanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem tiek sasniegts, ir nepieciešams 
papildus vispārējiem katras dalībvalsts individuālajiem mērķiem pieņemt arī starpposma 
mērķus. Tiem jābūt saistošiem dalībvalstīm. Eiropas Komisijai jābūt atbildīgai par atbilstības 
pārraudzību un jārīkojas gadījumā, ja tas nenotiek, tostarp piemērojot tiešas soda sankcijas.

Grozījums Nr. 173
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai izmantotu tehnoloģisko 
sasniegumu un apjomradītu ietaupījumu 
priekšrocības, indikatīvajai līknei jāņem 
vērā tas, ka turpmākajos gados, iespējams, 
strauji augs atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantojums. Tāpēc īpašu uzmanību var 
veltīt nozarēm, kurās vērojams nesamērīgs 
tehnoloģisko sasniegumu un apjomradītu 
ietaupījumu trūkums un līdz ar to netiek 
pietiekami attīstītas, bet kuras nākotnē 
varētu ievērojami veicināt 2020. gadam 
noteikto mērķu sasniegšanu.

(12) Lai izmantotu tehnoloģisko 
sasniegumu un apjomradītu ietaupījumu 
priekšrocības, šīm saistošajām līknēm
jāņem vērā tas, ka turpmākajos gados, 
iespējams, strauji augs atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantojums. Tāpēc īpašu 
uzmanību var veltīt nozarēm, kurās 
vērojams nesamērīgs tehnoloģisko 
sasniegumu un apjomradītu ietaupījumu 
trūkums un līdz ar to netiek pietiekami 
attīstītas, bet kuras nākotnē varētu 
ievērojami veicināt 2020. gadam noteikto 
mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Saistoši starpposma mērķi ir nepieciešami, lai nodrošinātu ātru progresu atjaunojamās 
enerģijas attīstībā.
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Grozījums Nr. 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai izmantotu tehnoloģisko 
sasniegumu un apjomradītu ietaupījumu 
priekšrocības, indikatīvajai līknei jāņem 
vērā tas, ka turpmākajos gados, iespējams, 
strauji augs atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantojums. Tāpēc īpašu uzmanību var 
veltīt nozarēm, kurās vērojams nesamērīgs 
tehnoloģisko sasniegumu un apjomradītu 
ietaupījumu trūkums un līdz ar to netiek 
pietiekami attīstītas, bet kuras nākotnē 
varētu ievērojami veicināt 2020. gadam 
noteikto mērķu sasniegšanu.

(12) Lai izmantotu tehnoloģisko 
sasniegumu un apjomradītu ietaupījumu 
priekšrocības, obligātajiem minimālajiem 
starpposma mērķiem jāņem vērā tas, ka 
turpmākajos gados, iespējams, strauji augs 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantojums. 
Tāpēc īpašu uzmanību var veltīt nozarēm, 
kurās vērojams nesamērīgs tehnoloģisko 
sasniegumu un apjomradītu ietaupījumu 
trūkums un līdz ar to netiek pietiekami 
attīstītas, bet kuras nākotnē varētu 
ievērojami veicināt 2020. gadam noteikto 
mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīs ir reāls progress un tās neatliek lēmumu pieņemšanu līdz 
2020. gadam, līknei ir jābūt saistošai un tā jāuzskata par minimālo sasniedzamo līmeni.

Grozījums Nr. 175
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīs tiks 
panākta atbilstība šīs direktīvas mērķiem 
un īpaši obligātajiem starpposma un gala 
mērķiem, kā arī vispārējam EK mērķim 
līdz 2020. gadam sasniegt atjaunojamo 
enerģijas avotu 20% īpatsvaru, kā arī lai 
stimulētu dalībvalstis censties pārsniegt 
šos mērķus, ar šo direktīvu jāievieš tiešu 
soda sankciju mehānisms. Eiropas 
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Komisijai jāpiemēro soda sankcijas 
attiecībā uz dalībvalstīm, kuras nav 
īstenojušas savus mērķus. Ieņēmumus no 
šādu sodu piemērošanas jāizmanto, lai 
finansētu īpašu fondu (piešķirtie 
ieņēmumi) saskaņā ar Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam1. 
_____________________________
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Kopiena ļoti ilgi ir reglamentējusi kopējo tirgu un šajā sakarā noteikusi ražošanas 
kvotas un maksājumus, kas lielā mērā apgrūtināja dalībvalstis. Tā kā šādas kvotas pašreiz 
kļūst par līdzekli vides politikas īstenošanai, jāpieņem noteikumi par finansiālām soda
sankcijām, lai stimulētu dalībvalstis veikt ieguldījumus atjaunojamos enerģijas avotos, un no 
piemērotajiem sodiem  iegūtos līdzekļus vēlāk izmanto, lai veicinātu atjaunojamo enerģijas 
avotu attīstību Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 176
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a) Lai vēl vairāk palielinātu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem ražotas 
enerģijas izmantošanu, ir nepieciešams 
izveidot reāli funkcionējošu enerģijas 
tirgu, un ir pareizi jānosaka enerģijas 
ražošanas un patēriņa ārējās izmaksas 
dažādiem enerģijas avotiem. ja pienācīgi 
tiek ņemtas vērā visas sociālās, vides un 
veselības izmaksas, šobrīd pieejamā 
enerģija no lielākās daļas atjaunojamo 
enerģijas avotu jau tagad izmaksu ziņā ir 
pilnībā konkurētspējīga un nereti pat 
lētāka nekā enerģija, kas ražota no 
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konvencionālajiem enerģijas avotiem. 
Tādēļ atbalsta sistēmas enerģijai, kas 
ražota no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, ir politisks instruments, ar kura 
palīdzību iespējams kompensēt to, ka 
netiek internalizētas ārējās izmaksas, kā 
arī konkurences traucējumus izkropļotajā 
enerģijas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pieminēt konvencionālās enerģijas ārējās izmaksas salīdzinājumā ar atjaunojamās 
enerģijas izmaksām.

Grozījums Nr. 177
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a) Kopienai un dalībvalstīm vajadzētu 
piešķirt ievērojamu finanšu līdzekļu 
apjomu, tostarp no līdzekļiem, kas iegūti 
no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
pētniecībai un izstrādei. Eiropas 
Tehnoloģijas institūtam vajadzētu piešķirt 
lielu prioritāti atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju pētniecībai un izstrādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b) Veidojot sodu sistēmu, Eiropas 
Komisijai ir jābūt pilnvarām pieņemt 
nepieciešamos īstenošanas pasākumus. 
Šie pasākumi ir jāpieņem ne vēlāk kā līdz 
2010. gada beigām; tajos jābūt precizētām 
metodēm, kā tiek aprēķināta un iekasēta 
soda nauda, un iekļautiem sīki 
izstrādātiem noteikumiem par sodu 
administratīvo pārvaldību un fonda 
izveidi, kuram attiecīgie ieņēmumi 
novirzāmi, kā arī par to, kā  pārvaldīt un 
izmantot minēto fondu, lai sniegtu 
atbalstu atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas projektiem dalībvalstīs, 
kuras ir pārsniegušas savus mērķus, un 
kopumā sekmēt un atbalstīt pētniecību 
atjaunojamās enerģijas jomā un šādas 
enerģijas ražošanu un izmantošanu, kā 
arī palielināt energoefektivitāti Eiropas 
Savienībā.  Tā kā minētie pasākumi ir 
vispārīgi un ar tiem ir paredzēts grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
papildinot to ar nebūtiskiem elementiem, 
tie jāpieņem saskaņā regulatīvo kontroles 
procedūru, kura paredzēta 5.a pantā 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību1. Komisijai ir jābūt arī pilnvarām, 
ņemot vērā pieredzi, kas gūta, īstenojot šo 
direktīvu, grozīt uzraudzības un ziņošanas 
prasības.
1 OV L 184, 17.07.1999., 0023.-0026. lpp.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijai ir jāpieņem nepieciešamie īstenošanas pasākumi (izmantojot regulatīvo 
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kontroles procedūru), lai noteiktu, kā saskaņā ar sodu mehānismu iekasētās summas tiks 
apstrādātas un pārvaldītas, lai veicinātu investīcijas atjaunojamajā enerģijā, nodrošinot 
pienācīgu stimulu dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 179
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b) Sabiedrības atbalsts 
elektroenerģijai, kas ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, ir 
balstīts uz pieņēmumu, ka ilgtermiņā tā 
spēs konkurēt ar konvencionālā veidā 
ražoto elektroenerģiju. Šāds atbalsts būs 
vajadzīgs, lai sasniegtu Komisijas mērķus 
attiecībā uz šādas enerģijas izmantojuma 
paplašināšanu, īpaši tikmēr, kamēr 
elektroenerģijas cenas iekšējā tirgū 
neatspoguļos visas izmantoto enerģijas 
avotu sociālās un ar vidi saistītās 
izmaksas un ieguvumus. Komisijas 
pamatnostādnēs un politikas virzienos, 
kuri nosaka valsts atbalstu vides
aizsardzībai, pilnībā jāņem vērā 
nepieciešamība internalizēt visas 
elektroenerģijas ārējās izmaksas līdz 
brīdim, kamēr panākta godīga 
konkurence.

Or. en

Pamatojums

Runājot par elektroenerģijas tirgu, Komisijas interesēs, pārskatot Kopienas pamatnostādnes 
par valsts atbalstu vides aizsardzībai, ir jābūt godīgas konkurences radīšanai starp visiem 
enerģijas avotiem. Elektroenerģija, ko ražo, izmantojot fosilo kurināmo un kodolenerģiju, vēl 
aizvien tiek pārdota par cenu, kas neatspoguļo patiesās izmaksas. 
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Grozījums Nr. 180
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.c) Sods jāaprēķina, ņemot vērā 
dalībvalsts neizpildītās saistības, kas 
izteiktas atjaunojamās enerģijas MWh un 
salīdzinātas ar obligātā mērķa rādītāju, 
un jānosaka tādā apmērā, lai nodrošinātu 
efektīvu stimulu dalībvalstij ieguldīt 
atjaunojamās enerģijas jomā tā, lai 
sasniegtu un pat pārsniegtu noteiktos 
valsts mērķus.

Or. en

Pamatojums

Soda aprēķināšanas metodei un tā lielumam jābūt tādiem, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir 
reāls un spēcīgs stimuls ieguldīt atjaunojamajā enerģijā, lai izpildītu vai pat pārsniegtu savus 
mērķus un lai tās neuztvertu sodu kā lētu veidu, kā izvairīties no savu saistību pildīšanas. 
Saskaņā ar pašreizējām ekonomiskajām aplēsēm, 90 eiro par katru neizpildītu atjaunojamās 
enerģijas MWh būtu piemērots pamats soda aprēķināšanai, lai ar to izpildītu iepriekš minētos 
mērķus.

Grozījums Nr. 181
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.c) Veicinot atjaunojamās enerģijas 
avotu tirgus attīstību, jāņem vērā tās 
labvēlīgā ietekme uz reģionu un vietējas 
attīstības iespējām, eksporta iespējām, 
sociālo kohēziju un nodarbinātību, jo 
īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī neatkarīgiem 
enerģijas ražotājiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 182
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Minētās līknes sākumpunktam ir 
jābūt 2005. gadam, jo tas ir pēdējais gads, 
par kuru ir pieejami ticami dati attiecībā 
uz valstu atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvaru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Svarīgākais mērķis ir 20 %. Tas, kad un kā dalībvalstis šo mērķi sasniedz, ir jāatstāj viņu 
ziņā. Ņemot 2005. gadu par sākuma punktu, netiek ņemti vērā tie daudzie pasākumi, ko 
dalībvalstis ir veikušas laika posmā no 1999. līdz 2005. gadam.

Grozījums Nr. 183
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Minētās līknes sākumpunktam ir jābūt 
2005. gadam, jo tas ir pēdējais gads, par 
kuru ir pieejami ticami dati attiecībā uz 
valstu atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvaru.

(13) Minētās līknes sākumpunktam ir jābūt 
2005. gadam, jo tas ir pēdējais gads, par 
kuru ir pieejami ticami dati attiecībā uz 
valstu atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvaru, un pamatojoties uz to noteikts 
līdz 2020. gadam izpildāmais 20 % 
energoefektivitātes mērķis.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā atjaunojamās enerģijas mērķis ir procentuāls mērķis, ir īpaši būtiski to apsvērt kopā ar 
pasākumiem, kas paredzēti, lai samazinātu kopējo enerģijas pieprasījumu.

Grozījums Nr. 184
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a) Jāizstrādā nepārprotamas 
atjaunojamo enerģijas avotu definīcijas. 
Šajā direktīvā jāiekļauj tikai tie avoti, kuri 
ietilpst noteiktā Eurostat un Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes 
atjaunojamās enerģijas kategorijā.

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai jāattiecas tikai uz patiesu atjaunojamo enerģiju.

Grozījums Nr. 185
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a) Dalībvalstis var vēlēties sekmēt to, 
lai pašvaldības un reģionālās pārvaldes 
iestādes nosaka mērķus, kas ir augstāki 
par valsts mērķiem, un iesaistīt 
pašvaldības un reģionālās pārvaldes 
iestādes valsts rīcības plānu izstrādē un 
sabiedrības informēšanā par 
atjaunojamās enerģijas priekšrocībām.

Or. en
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Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas direktīvas īstenošana būs saistīta ar daudziem pasākumiem 
pašvaldību un reģionālajā līmenī, tādēļ pašvaldības un reģionālās pārvaldes iestādes pēc 
iespējas jāiesaista valsts plānu izstrādē un īstenošanā.

Grozījums Nr. 186
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b) Kūdra nav uzskatāma par 
atjaunojamās enerģijas avotu.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome kūdru ierindojusi atsevišķā kategorijā. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padome uzskata, ka kūdra nav atjaunojams enerģijas avots un par 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas rodas, izmantojot kūdru, pusēm jāziņo kā par fosilā 
kurināmā emisijām.

Grozījums Nr. 187
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir jāparedz skaidri noteikumi 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara 
aprēķināšanai.

(14) Ir jāparedz pārredzami un skaidri 
noteikumi atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvara aprēķināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Aprēķinot hidroenerģijas ieguldījumu, 
klimata svārstību ietekme ir jānormalizē, 
izmantojot normalizācijas formulu. 

(15) Aprēķinot hidroenerģijas un vēja 
enerģijas ieguldījumu, klimata svārstību 
ietekme ir jānormalizē, izmantojot 
normalizācijas formulu. 

Or. en

Pamatojums

Ne tikai hidroenerģija, bet arī vēja enerģija ir atkarīga no laika apstākļiem. Noteikums par 
normalizāciju jāattiecina arī uz vēja enerģiju.

Grozījums Nr. 189
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Aprēķinot hidroenerģijas ieguldījumu, 
klimata svārstību ietekme ir jānormalizē, 
izmantojot normalizācijas formulu. 

(15) Aprēķinot hidroenerģijas un vēja 
enerģijas ieguldījumu, klimata svārstību 
ietekme ir jānormalizē, izmantojot 
normalizācijas formulu.

Or. en

Pamatojums

Ne tikai hidroenerģija, bet arī vēja enerģija ir atkarīga no klimatiskajām svārstībām.
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Grozījums Nr. 190
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Aprēķinot hidroenerģijas ieguldījumu, 
klimata svārstību ietekme ir jānormalizē, 
izmantojot normalizācijas formulu.

(15) Aprēķinot hidroenerģijas un vēja 
enerģijas ieguldījumu, klimata svārstību 
ietekme ir jānormalizē, izmantojot 
normalizācijas formulu.

Or. en

Pamatojums

Vēja enerģijas ražošana ļoti svārstās atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem, tādēļ arī uz to 
jāattiecina normalizācijas noteikums.

Grozījums Nr. 191
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto gaisa 
siltumenerģiju, darbina ar elektroenerģiju. 
Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa 
siltumenerģiju, bieži vien patērē daudz 
elektroenerģijas. Tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem 
mērķiem, jāņem vērā tikai lietderīgā 
siltumenerģija, ko ražo siltumsūkņi, kuros 
izmantota gaisa siltumenerģija un kuru 
lietderības koeficients (efektivitātes 
koeficients) atbilst obligātajām prasībām, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā 
2007/742/EK saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par 

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
gruntsūdeņu ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto virszemes 
ūdeņu vai gaisa siltumenerģiju, darbina ar 
enerģiju (parasti elektroenerģiju). Termālo 
enerģiju, ko ražo apkures vai dzesēšanas 
sistēmās, izmantojot ģeotermālo enerģiju 
no zemes vai ūdens, ņem vērā, atrēķinot 
izmantoto neatjaunojamo enerģijas avotu 
gala  enerģijas ievades daudzumu, kas 
vajadzīgs šo sistēmu darbināšanai.
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pārskatīto Kopienas ekoetiķetes 
piešķiršanas programmu.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no neskaidrībām, ģeotermālās enerģijas jomā jālieto konsekventa, Eiropas 
Ģeotermālās enerģijas padomes pieņemta nomenklatūra.

Siltumsūkņiem, kas izmanto ģeotermālos resursus no zemes vai gruntsūdeņus, līdzīgi kā visām 
pārējām enerģijas sistēmām, lai darbotos, ir vajadzīga noteikta enerģijas ievade. Lai 
aprēķinātu kopējo no atjaunojamiem avotiem saražoto lietderīgā siltuma daudzumu, gala 
enerģijas ievade ir jāatskaita no ģeotermālās enerģijas ražošanas apkures un dzesēšanas 
vajadzībām.

Grozījums Nr. 192
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas 
pārveidei vajadzīgajā temperatūrā 
izmanto gaisa siltumenerģiju, darbina ar 
elektroenerģiju. Siltumsūkņi, kuros 
izmanto gaisa siltumenerģiju, bieži vien 
patērē daudz elektroenerģijas. Tādēļ, lai 
novērtētu atbilstību šajā direktīvā 
noteiktajiem mērķiem, jāņem vērā tikai 
lietderīgā siltumenerģija, ko ražo 
siltumsūkņi, kuros izmantota gaisa 
siltumenerģija un kuru lietderības 
koeficients (efektivitātes koeficients) 
atbilst obligātajām prasībām, kas 
noteiktas Komisijas Lēmumā 
2007/742/EK saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par 
pārskatīto Kopienas ekoetiķetes 
piešķiršanas programmu. 

(16) Tādēļ, lai novērtētu atbilstību šajā 
direktīvā noteiktajiem mērķiem, jāņem 
vērā siltumsūķni, kas kā karstuma avotu
izmanto aerotermālo, ģeotermālo vai 
hidrotermālo enerģiju.
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Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņi spēj nodrošināt apkuri un dzesēšanu, izmantojot atjaunojamo termālo enerģiju no 
gaisa, ūdens vai zemes. Lai tie darbotos, siltumsūkņiem ir vajadzīga papildu enerģija. 
Eelektroenerģija nav vienīgais enerģijas veids, ar ko var darbināt siltumsūkņus. Tos var 
darbināt arī ar citiem enerģijas veidiem, piemēram, gāzi. Pret visām tehnoloģijām ir jābūt 
vienādai attieksmei. Lai to īstenotu, jāizvairās no deskriptīvām prasībām pret tehnoloģijām. 
Turklāt atjaunojamās enerģijas daļa jāaprēķina saskaņā ar 5. pantu.

Grozījums Nr. 193
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas 
pārveidei vajadzīgajā temperatūrā 
izmanto gaisa siltumenerģiju, darbina ar 
elektroenerģiju. Siltumsūkņi, kuros 
izmanto gaisa siltumenerģiju, bieži vien 
patērē daudz elektroenerģijas. Tādēļ, lai 
novērtētu atbilstību šajā direktīvā 
noteiktajiem mērķiem, jāņem vērā tikai 
lietderīgā siltumenerģija, ko ražo 
siltumsūkņi, kuros izmantota gaisa 
siltumenerģija un kuru lietderības 
koeficients (efektivitātes koeficients) 
atbilst obligātajām prasībām, kas 
noteiktas Komisijas Lēmumā 
2007/742/EK saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par 
pārskatīto Kopienas ekoetiķetes 
piešķiršanas programmu.

(16) Tādēļ, lai novērtētu atbilstību šajā 
direktīvā noteiktajiem mērķiem, jāņem 
vērā siltumsūķni, kas kā karstuma avotu
izmanto aerotermālo, ģeotermālo vai 
hidrotermālo enerģiju.

Or. en
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Pamatojums

Siltumsūkņi spēj nodrošināt apkuri un dzesēšanu, izmantojot atjaunojamo termālo enerģiju no 
gaisa, ūdens vai zemes. Lai tie darbotos, siltumsūkņiem ir vajadzīga papildu enerģija. 
Eelektroenerģija nav vienīgais enerģijas veids, ar ko var darbināt siltumsūkņus. Tos var 
darbināt arī ar citiem enerģijas veidiem, piemēram, gāzi. Pret visām tehnoloģijām ir jābūt 
vienādai attieksmei. Lai to īstenotu, jāizvairās no deskriptīvām prasībām pret tehnoloģijām. 
Turklāt atjaunojamās enerģijas daļa jāaprēķina saskaņā ar 5. pantu.

Grozījums Nr. 194
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto gaisa 
siltumenerģiju, darbina ar elektroenerģiju. 
Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa 
siltumenerģiju, bieži vien patērē daudz 
elektroenerģijas. Tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem 
mērķiem, jāņem vērā tikai lietderīgā 
siltumenerģija, ko ražo siltumsūkņi, kuros 
izmantota gaisa siltumenerģija un kuru 
lietderības koeficients (efektivitātes 
koeficients) atbilst obligātajām prasībām, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā 
2007/742/EK saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par 
pārskatīto Kopienas ekoetiķetes 
piešķiršanas programmu.

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
gruntsūdeņu ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto virszemes 
ūdeņu vai gaisa siltumenerģiju, darbina ar 
enerģiju (parasti elektroenerģiju).
Termālo enerģiju, ko ražo apkures vai 
dzesēšanas sistēmās, izmantojot 
ģeotermālo enerģiju no zemes vai ūdens, 
ņem vērā, atrēķinot izmantoto 
neatjaunojamo enerģijas avotu gala  
enerģijas ievades daudzumu, kas 
vajadzīgs šo sistēmu darbināšanai.

Or. en

Pamatojums

EGEC un Eiropas Pazemes siltumsūkņu komiteja ir vienojušās par šādu nomenklatūru, kas 
atbilst šo organizāciju ģeotermālās enerģijas definīcijai:
- seklā ģeotermālā enerģija: siltums, kas iegūts no pazemes, tostarp gruntsūdeņiem;
- gaisa siltumenerģija: siltums no gaisa vai virszemes ūdens;
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- siltumsūkņi: ierīces, kas izmanto zemas temperatūras atjaunojamo enerģiju un var izmantot 
seklo ģeotermālo enerģiju un gaisa siltumenerģiju.
Seklās ģeotermālās sistēmas izmanto enerģiju, kas uzkrāta (ūdenī, augsnē un iežos) ne dziļāk 
par 400 m zemes virskārtā.

Grozījums Nr. 195
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto gaisa 
siltumenerģiju, darbina ar elektroenerģiju. 
Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa 
siltumenerģiju, bieži vien patērē daudz 
elektroenerģijas. Tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem 
mērķiem, jāņem vērā tikai lietderīgā 
siltumenerģija, ko ražo siltumsūkņi, kuros 
izmantota gaisa siltumenerģija un kuru 
lietderības koeficients (efektivitātes 
koeficients) atbilst obligātajām prasībām, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā 
2007/742/EK saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par 
pārskatīto Kopienas ekoetiķetes 
piešķiršanas programmu.

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto gaisa 
siltumenerģiju, darbina ar elektroenerģiju. 
Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa 
siltumenerģiju, bieži vien patērē daudz 
elektroenerģijas. Tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem 
mērķiem, siltumsūķnus, kas par enerģijas 
avotu izmanto gaisu, neņem vērā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā siltumsūkņi patērē ievērojamu elektroenerģijas daudzumu, kas ar zemu efektivitāti var 
būt ģenerēta no neatjaunojamiem enerģijas avotiem, tos nevar uzskatīt par atjaunojamās 
enerģijas avotu.
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Grozījums Nr. 196
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto gaisa 
siltumenerģiju, darbina ar elektroenerģiju. 
Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa 
siltumenerģiju, bieži vien patērē daudz 
elektroenerģijas. Tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem 
mērķiem, jāņem vērā tikai lietderīgā 
siltumenerģija, ko ražo siltumsūkņi, kuros 
izmantota gaisa siltumenerģija un kuru
lietderības koeficients (efektivitātes 
koeficients) atbilst obligātajām prasībām, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā 
2007/742/EK saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par 
pārskatīto Kopienas ekoetiķetes 
piešķiršanas programmu.

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto gaisa 
siltumenerģiju, darbina ar elektroenerģiju. 
Tādēļ, lai izvairītos no liela konvencionāli 
ražotās elektroenerģijas patēriņa 
veicināšanas, ikviena veida siltumsūknim
ir jāatbilst lietderības koeficientam
(efektivitātes koeficientam), kurš atbilst 
obligātajām prasībām, kas noteiktas 
Komisijas Lēmumā 2007/742/EK saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas 
ekoetiķetes piešķiršanas programmu, lai 
mērījumu vajadzībām lietderīgā termālā 
enerģija, ko iegūst ar siltumsūknim, 
atbilstu šajā direktīvā izvirzītajiem 
mērķiem.

Or. de

Pamatojums

Jāveicina visenergoefektīvāko siltumsūkņu izmantošana neatkarīgi no to izmantotā enerģijas 
avota (gaiss, ūdens vai zeme) atbilstīgi Komisijas jaunajam Lēmumam par ekoetiķetes 
piešķiršanu Nr. 2007/42/EK.

Grozījums Nr. 197
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai (16) Siltumsūkņi, kas izmanto siltumu no 
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ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas 
pārveidei vajadzīgajā temperatūrā 
izmanto gaisa siltumenerģiju, darbina ar 
elektroenerģiju. Siltumsūkņi, kuros
izmanto gaisa siltumenerģiju, bieži vien 
patērē daudz elektroenerģijas. Tādēļ, lai 
novērtētu atbilstību šajā direktīvā 
noteiktajiem mērķiem, jāņem vērā tikai
lietderīgā siltumenerģija, ko ražo
siltumsūkņi, kuros izmantota gaisa 
siltumenerģija un kuru lietderības 
koeficients (efektivitātes koeficients) 
atbilst obligātajām prasībām, kas noteiktas 
Komisijas Lēmumā 2007/742/EK saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas 
ekoetiķetes piešķiršanas programmu.

zemes vai ūdens ģeotermālajiem 
resursiem vai gaisa, var patērēt daudz 
elektroenerģijas, lai pārveidotu siltumu 
vajadzīgajā temperatūrā. Tādēļ, lai 
novērtētu atbilstību šajā direktīvā 
noteiktajiem mērķiem, jāņem vērā tikai 
siltumsūkņi, kuru lietderības koeficients
(efektivitātes koeficients) atbilst 
obligātajām prasībām, kas noteiktas 
Komisijas Lēmumā 2007/742/EK saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas 
ekoetiķetes piešķiršanas programmu.

Or. en

Pamatojums

Visi siltumsūkņi izmanto konvencionālo enerģiju (elektroenerģiju, dabas gāzi utt.). Nav 
nekādas vajadzības klasificēt siltumsūkņus dažādās kategorijās. Turklāt šī pieeja ir pamatā 
ekomarķējumam, kas ir minēts šajā apsvērumā, kurā noteikti visu veidu siltumsūkņu 
(neatkarīgi no to siltā vai aukstā enerģijas avota) obligātie darbības standarti (efektivitāte 
apkures un dzesēšanas režīmā).

Grozījums Nr. 198
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas 
pārveidei vajadzīgajā temperatūrā 
izmanto gaisa siltumenerģiju, darbina ar 
elektroenerģiju. Siltumsūkņi, kuros
izmanto gaisa siltumenerģiju, bieži vien 

(16) Siltumsūkņi, kas izmanto siltumu no 
zemes vai ūdens ģeotermālajiem 
resursiem vai gaisa, var patērēt daudz 
elektroenerģijas, lai pārveidotu siltumu 
vajadzīgajā temperatūrā. Tādēļ, lai 
novērtētu atbilstību šajā direktīvā 
noteiktajiem mērķiem, jāņem vērā tikai 
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patērē daudz elektroenerģijas. Tādēļ, lai 
novērtētu atbilstību šajā direktīvā 
noteiktajiem mērķiem, jāņem vērā tikai 
lietderīgā siltumenerģija, ko ražo
siltumsūkņi, kuros izmantota gaisa 
siltumenerģija un kuru lietderības 
koeficients (efektivitātes koeficients) 
atbilst obligātajām prasībām, kas noteiktas 
Komisijas Lēmumā 2007/742/EK saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas 
ekoetiķetes piešķiršanas programmu.

siltumsūkņi, kuru lietderības koeficients
(efektivitātes koeficients) atbilst 
obligātajām prasībām, kas noteiktas 
Komisijas Lēmumā 2007/742/EK saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas 
ekoetiķetes piešķiršanas programmu.

Or. en

Pamatojums

Visi siltumsūkņi izmanto konvencionālo enerģiju (elektroenerģiju, dabas gāzi utt.). Nav 
nekādas vajadzības klasificēt siltumsūkņus dažādās kategorijās. Turklāt šī pieeja ir pamatā 
ekomarķējumam, kas ir minēts šajā apsvērumā, kurā noteikti visu veidu siltumsūkņu
(neatkarīgi no to siltā vai aukstā enerģijas avota) obligātie darbības standarti (efektivitāte 
apkures un dzesēšanas režīmā).

Grozījums Nr. 199
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto gaisa 
siltumenerģiju, darbina ar elektroenerģiju. 
Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa 
siltumenerģiju, bieži vien patērē daudz 
elektroenerģijas. Tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem 
mērķiem, jāņem vērā tikai lietderīgā 
siltumenerģija, ko ražo siltumsūkņi, kuros 
izmantota gaisa siltumenerģija un kuru 
lietderības koeficients (efektivitātes 

(16) Siltumsūkņus, kas izmanto zemes vai 
ūdens ģeotermālos resursus, un 
siltumsūkņus, kas siltumenerģijas pārveidei 
vajadzīgajā temperatūrā izmanto gaisa 
siltumenerģiju, darbina ar elektroenerģiju. 
Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa 
siltumenerģiju, bieži vien patērē daudz 
elektroenerģijas. Tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem 
mērķiem, jāņem vērā tikai lietderīgā 
siltumenerģija, ko ražo siltumsūkņi, kuros 
izmantota zemes un ūdens ģeotermālā 
enerģija.
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koeficients) atbilst obligātajām prasībām, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā 
2007/742/EK saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par 
pārskatīto Kopienas ekoetiķetes 
piešķiršanas programmu.

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa siltumenerģiju, ir energoefektīvas iekārtas, uz kurām 
attiecas spēkā esošā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa 
Direktīva 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes 
pakalpojumiem. Lai novērstu divkāršu uzskaiti, šādā veidā iegūto enerģiju šīs direktīvas 
vajadzībām nav jāņem vērā.

Grozījums Nr. 200
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a) Jaunām decentralizētām 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām 
demonstrācijas un tirdzniecības posmā ir 
nepieciešams atbalsts. Pārejai uz 
decentralizētu enerģijas ražošanu ir daudz 
priekšrocību, piemēram, tā ļauj izmantot 
uz vietas sastopamos enerģijas avotus un 
samazināt enerģijas zudumu pārvades 
posmā. Šāda pāreja arī veicina kopienu 
attīstību un kohēziju (nodrošinot 
ienākumu avotus un radot darbavietas).

Or. en
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Grozījums Nr. 201
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a) Atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanas vai 
subsidēšanas rezultātā ilgtermiņa 
nevajadzētu rasties konkurences 
kropļojumiem.

Or. de

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanas rezultātā nedrīkst rasties konkurences 
izkropļojumi, jo šādas rīcības mērķis ir nodrošināt šīs enerģijas neatkarīgumu un 
konkurētspēju tirgū.

Grozījums Nr. 202
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.b) Vienmēr jādod priekšroka biomasas, 
īpaši koksnes, pārstrādei, nevis 
izmantošanai, lai ražotu enerģiju.

Or. de

Pamatojums

Biomasas izmantošana enerģijas ražošanai nedrīkst negatīvi ietekmēt pārstrādi, īpaši koksnes 
pārstrādi.
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Grozījums Nr. 203
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.c) Lai izmantotu visas biomasas 
piedāvātās iespējas, dalībvalstīm un ES ir 
jānodrošina labāka esošo koksnes 
rezervju mobilizācija un jaunu 
mežsaimniecības sistēmu izveide.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīs un ES tiek izmantota tikai daļa no biomasas, īpaši koksnes, piedāvātajām 
iespējām. Jāuzlabo nepieciešamo mežsaimniecības sistēmu struktūra, lai šajā nozarē 
palielinātu atjaunojamās enerģijas daļu.

Grozījums Nr. 204
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.d) Lauksaimniecības nozarē 
priekšroka jādod kvalitatīvu pārtikas 
produktu, nevis enerģijas ražošanai.

Or. de

Pamatojums

Biomasas izmantošana enerģijas ražošanai nedrīkst negatīvi ietekmēt pārtikas ražošanu.
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Grozījums Nr. 205
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai dalībvalstis varētu sasniegt savus 
mērķus, tās var ņemt vērā importēto 
elektroenerģiju, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem ārpus 
Kopienas. Tomēr, lai novērstu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju neto 
pieaugumu, kas saistīts ar esošo 
atjaunojamo enerģijas avotu novirzīšanu 
un to pilnīgu vai daļēju aizstāšanu ar 
tradicionālajiem enerģijas avotiem, vērā 
drīkst ņemt tikai tādu elektroenerģiju, kas 
ražota atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtās, kuru ekspluatāciju uzsākta pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā. Lai 
nodrošinātu šāda importa izsekojamību un 
uzskaiti ticamā veidā, būtu lietderīgi tam 
piemērot izcelsmes apliecinājumu sistēmu. 
Tiks apsvērta iespēja slēgt nolīgumus ar 
trešām valstīm par tādas elektroenerģijas 
tirdzniecības organizēšanu, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

(18) Lai dalībvalstis varētu sasniegt savus 
mērķus, tās var ņemt vērā importēto 
elektroenerģiju, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem ārpus 
Kopienas. Lai nodrošinātu šāda importa 
izsekojamību un uzskaiti ticamā veidā, 
būtu lietderīgi tam piemērot izcelsmes 
apliecinājumu sistēmu. Tiks apsvērta 
iespēja slēgt nolīgumus ar trešām valstīm 
par tādas elektroenerģijas tirdzniecības 
organizēšanu, ko iegūst no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

Or. en

Pamatojums

Nav saprotams, kādēļ netiek iekļautas jau esošās iekārtas, ja tās spēj atbilst prasībām.

Grozījums Nr. 206
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai dalībvalstis varētu sasniegt savus 
mērķus, tās var ņemt vērā importēto 

(18) Lai dalībvalstis varētu sasniegt savus 
mērķus, tās var ņemt vērā importēto 



PE407.890v01-00 68/105 AM\728452LV.doc

LV

elektroenerģiju, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem ārpus 
Kopienas. Tomēr, lai novērstu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju neto 
pieaugumu, kas saistīts ar esošo 
atjaunojamo enerģijas avotu novirzīšanu un 
to pilnīgu vai daļēju aizstāšanu ar 
tradicionālajiem enerģijas avotiem, vērā 
drīkst ņemt tikai tādu elektroenerģiju, kas 
ražota atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtās, kuru ekspluatāciju uzsākta pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā. Lai nodrošinātu 
šāda importa izsekojamību un uzskaiti 
ticamā veidā, būtu lietderīgi tam piemērot 
izcelsmes apliecinājumu sistēmu. Tiks 
apsvērta iespēja slēgt nolīgumus ar trešām 
valstīm par tādas elektroenerģijas 
tirdzniecības organizēšanu, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

elektroenerģiju, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem ārpus 
Kopienas. Tomēr, lai veicinātu plašāku 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu ne 
tikai Eiropas Savienībā un novērstu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju neto 
pieaugumu, kas saistīts ar esošo 
atjaunojamo enerģijas avotu novirzīšanu un 
to pilnīgu vai daļēju aizstāšanu ar 
tradicionālajiem enerģijas avotiem, vērā 
drīkst ņemt tikai tādu elektroenerģiju, kas 
ražota valstīs, kurām ir salīdzinoši tālejoši 
mērķi attiecībā uz no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas paplašināšanu, un tādās 
atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtās, 
kuru ekspluatāciju uzsākta pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā un kas faktiski 
importēta un patērēta. Lai nodrošinātu 
šāda importa izsekojamību un uzskaiti 
ticamā veidā, būtu lietderīgi tam piemērot 
izcelsmes izpaušanas apliecinājumu 
sistēmu. Tiks apsvērta iespēja slēgt 
nolīgumus ar trešām valstīm par tādas 
elektroenerģijas tirdzniecības 
organizēšanu, ko iegūst no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu netraucētu no atjaunojamiem avotiem ģenerētās enerģijas attīstību, 
jāpalielina šādas enerģijas izmantojums pēc iespējas lielākā skaitā valstu un reģionu. Tādēļ 
jāizvairās radīt stimulus ekonomiski mazāk attīstītām valstīm nevis izmantot no 
atjaunojamiem avotiem iegūtu elektroenerģiju pašu vajadzībām, bet eksportēt to.
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Grozījums Nr. 207
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a) Ar šo direktīvu netiek prasīts, lai 
dalībvalstis atzītu, ka izcelsmes 
apliecinājuma iegāde no citām 
dalībvalstīm vai tai atbilstīga 
elektroenerģijas iepirkšana ir ieguldījums 
valsts kvotas saistību izpildē. Tomēr, lai 
veicinātu tirdzniecību ar elektroenerģiju, 
kas ražota, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus, un lai palielinātu 
atklātību par labu patērētāja izvēlei starp 
elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot 
neatjaunojamos enerģijas avotus, un 
elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, 
nepieciešams apliecināt šādas 
elektroenerģijas izcelsmi. Izcelsmes 
apliecināšanas shēmas pašas par sevi 
nenozīmē tiesības gūt labumu no dažādās 
dalībvalstīs izveidotiem valsts līmeņa 
atbalsta mehānismiem. Svarīgi, lai visi 
tādas elektroenerģijas veidi, kas ražota, 
izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, 
būtu ietverti minētajos izcelsmes 
apliecinājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Esko Seppänen

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a) Pateicoties elektroenerģijas 
vairumtirdzniecības cenu sistēmai, šī 
direktīva ir uzskatāma par „jaunu 
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sākumu” investīcijām kodoliekārtās, kas 
nerada oglekļa emisijas. Līdz ar to ikviena 
jauna investīcija kodolenerģijas stacijās 
palielina to enerģijas daļu, kas ražota no 
atjaunojamiem avotiem.

Or. en

Pamatojums

Investīcijas kodolenerģijas ražošanā nepalielina emisiju daudzumu, taču investoriem jāņem 
vērā pienākums palielināt saražotās atjaunojamās enerģijas daudzumu.

Grozījums Nr. 209
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b) Svarīgi, lai izcelsmes apliecinājumi 
tiktu skaidri nošķirti no apmaiņai 
paredzētajiem zaļajiem sertifikātiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību pār enerģijas avotu, no kura ražota elektroenerģija, un 
neizkropļotu brīvprātīgo apmaināmo zaļo sertifikātu tirgu, abas parādības ir jānošķir viena 
no otras.

Grozījums Nr. 210
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
18.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.c) Dalībvalstis ir atbildīgas par savu 
individuālo no atjaunojamajiem enerģijas 
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avotiem ražotās enerģijas daļas mērķu 
sasniegšanu. Tās izmanto dažādas valsts 
atbalsta shēmas atjaunojamajiem 
enerģijas avotiem, tostarp zaļos 
sertifikātus, investīciju palīdzību, 
atbrīvošanu no nodokļiem vai to 
atvieglojumus, nodokļu atmaksāšanu un 
tiešās cenu atbalsta shēmas. Lai saglabātu 
ieguldītāju uzticību, svarīgs veids, kā 
sasniegt šīs direktīvas mērķi, ir garantēt 
minēto mehānismu pienācīgu darbību, 
līdz sāk darboties Kopienas sistēma.

Or. en

Pamatojums

Pateicoties labi izstrādātām valsts atbalsta shēmām, kuras tiek sekmīgi pārvaldītas, Eiropa ir 
pasaules līdere atjaunojamās enerģijas izmantošanas jomā. Tādēļ jānodrošina, ka šīs atbalsta 
shēmas arī turpmāk var veicināt atjaunojamās enerģijas attīstību Eiropā.

Grozījums Nr. 211
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
18.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.d) Tā kā dalībvalstis sniedz tiešu un
netiešu atbalstu neatjaunojamajiem 
enerģijas avotiem, pilnībā neinternalizējot 
rezultātā radušās ārējās izmaksas, 
iekšējais enerģijas tirgus tiek izkropļots, 
radot priekšrocības šiem enerģijas 
avotiem. Tādēļ pienācīgu atbalstu 
enerģijai, kas ražota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, nevar uzskatīt par 
konkurences kropļošanu, bet tas jāuztver 
kā vienlīdzīgāku apstākļu radīšana. Lai 
radītu līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
iekšējā enerģijas tirgū, dalībvalstīm ir 
jābūt iespējai radīt stimulus, lai 
palielinātu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem ražotās enerģijas daļu iekšējā 
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tirgū.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas avoti veicina vides aizsardzību un nerada ekoloģiskas sekas. Tādēļ 
pienācīgu kompensāciju par izvairīšanos no šādu seku radīšanas nevar uzskatīt par 
konkurences kropļošanu.

Grozījums Nr. 212
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai radītu iespēju samazināt 
izmaksas, kas ir saistītas ar šajā direktīvā 
noteikto mērķu sasniegšanu, ir lietderīgi 
dalībvalstīs veicināt tādas elektroenerģijas 
patēriņu, kas citās dalībvalstīs ražota, 
izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, 
kā arī sniegt iespēju dalībvalstīm savas 
valsts mērķos ieskaitīt citās dalībvalstīs 
patērēto elektroenerģiju un apkurei un 
dzesēšanai izmantoto enerģiju. Šim 
nolūkam jāpieņem saskaņoti noteikumi 
par izcelsmes apliecinājumu izstrādi un 
nodošanu šajās nozarēs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana Eiropā ir veiksmīgi attīstījusies galvenokārt labi izstrādātu valsts atbalsta shēmu 
un administrācijas veiksmīgas darbības dēļ. Šajā direktīvā dalībvalstis var izvēlēties, kurai 
nozarei pievērst visvairāk uzmanības. Līdz ar to nav vajadzīgs papildu mehānisms elastīguma 
nodrošināšanai.
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Grozījums Nr. 213
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai radītu iespēju samazināt izmaksas, 
kas ir saistītas ar šajā direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu, ir lietderīgi dalībvalstīs 
veicināt tādas elektroenerģijas patēriņu, kas 
citās dalībvalstīs ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, kā arī sniegt 
iespēju dalībvalstīm savas valsts mērķos 
ieskaitīt citās dalībvalstīs patērēto 
elektroenerģiju un apkurei un dzesēšanai 
izmantoto enerģiju. Šim nolūkam jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu izstrādi un nodošanu šajās 
nozarēs.

(19) Lai radītu iespēju samazināt izmaksas, 
kas ir saistītas ar šajā direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu, kas papildina 
nepieciešamos dalībvalstu pasākumus, ir 
lietderīgi dalībvalstīs veicināt tādas 
elektroenerģijas patēriņu, kas citās 
dalībvalstīs ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, kā arī sniegt 
iespēju dalībvalstīm savas valsts mērķos 
ieskaitīt citās dalībvalstīs patērēto 
elektroenerģiju un apkurei un dzesēšanai 
izmantoto enerģiju. Šim nolūkam jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu izstrādi un nodošanu šajās 
nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Pasākumi atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai vispirms jāveic dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 214
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai radītu iespēju samazināt izmaksas, 
kas ir saistītas ar šajā direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu, ir lietderīgi dalībvalstīs 
veicināt tādas elektroenerģijas patēriņu, kas 
citās dalībvalstīs ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, kā arī sniegt 
iespēju dalībvalstīm savas valsts mērķos 
ieskaitīt citās dalībvalstīs patērēto 

(19) Lai radītu iespēju samazināt izmaksas, 
kas ir saistītas ar šajā direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu, ir lietderīgi dalībvalstīs 
veicināt tādas elektroenerģijas patēriņu, kas 
citās dalībvalstīs ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, kā arī sniegt 
iespēju dalībvalstīm savas valsts mērķos 
ieskaitīt citās dalībvalstīs patērēto 
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elektroenerģiju un apkurei un dzesēšanai 
izmantoto enerģiju. Šim nolūkam jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu izstrādi un nodošanu šajās 
nozarēs.

elektroenerģiju un apkurei un dzesēšanai 
izmantoto enerģiju. Šim nolūkam jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu izstrādi un nodošanu šajās 
nozarēs. Līdzīgi izcelsmes apliecinājumu 
sistēmai ir jāattiecas arī uz biodegvielu un 
citu bioloģisko šķidro kurināmo, kas 
palielina elastīgumu un mazina ar 
biodegvielas mērķu sasniegšanu saistītās 
izmaksas. Tādēļ ir jāpieņem arī saskaņoti 
noteikumi atsevišķai tirdzniecības kredītu 
sistēmai biodegvielai un citam 
bioloģiskam šķidrajam kurināmajam.

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumu sistēma ir jāpaplašina, iekļaujot biodegvielu atsevišķā tirdzniecības 
kredītu sistēmā, lai nodrošinātu lielāku elastīgumu mērķu sasniegšanā biodegvielas jomā un 
nepieļautu biodegvielas nevajadzīgu fizisku pārvietošanu. Piedāvātā sistēma saskarsies ar 
pašreizējiem dalībvalsts biodegvielas reglamentējošiem atbalsta pasākumiem, piemēram, 
saistībām biodegvielas jomā, un šī sistēma veicinās lielākajā daļā ES dalībvalstu pastāvošo 
pašreizējo biodegvielas tirdzniecības kredītu shēmu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 215
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai radītu iespēju samazināt izmaksas, 
kas ir saistītas ar šajā direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu, ir lietderīgi dalībvalstīs 
veicināt tādas elektroenerģijas patēriņu, kas 
citās dalībvalstīs ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, kā arī sniegt 
iespēju dalībvalstīm savas valsts mērķos 
ieskaitīt citās dalībvalstīs patērēto 
elektroenerģiju un apkurei un dzesēšanai 
izmantoto enerģiju. Šim nolūkam jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu izstrādi un nodošanu šajās 

(19) Lai radītu iespēju samazināt izmaksas, 
kas ir saistītas ar šajā direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu, ir lietderīgi dalībvalstīs 
veicināt tādas elektroenerģijas patēriņu, kas 
citās dalībvalstīs ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, kā arī sniegt 
iespēju dalībvalstīm savas valsts mērķos 
ieskaitīt citās dalībvalstīs patērēto 
elektroenerģiju un apkurei un dzesēšanai 
izmantoto enerģiju. Šim nolūkam jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu izstrādi un nodošanu šajās 
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nozarēs. nozarēs. Iespējai nodot izcelsmes 
apliecinājumus ir jābūt gan valdībām, 
gan uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Lēmumus par investīcijām atjaunojamās enerģijas projektos faktiski pieņems uzņēmumi. 
Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka uzņēmumi paši tirgū var būt izcelsmes apliecinājumu turētāji 
un drīkst tos nodot tālāk. Šis princips ir nepārprotami jāatzīst direktīvā.

Grozījums Nr. 216
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai radītu iespēju samazināt izmaksas, 
kas ir saistītas ar šajā direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu, ir lietderīgi dalībvalstīs 
veicināt tādas elektroenerģijas patēriņu, kas 
citās dalībvalstīs ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, kā arī sniegt 
iespēju dalībvalstīm savas valsts mērķos 
ieskaitīt citās dalībvalstīs patērēto 
elektroenerģiju un apkurei un dzesēšanai 
izmantoto enerģiju. Šim nolūkam jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu izstrādi un nodošanu šajās 
nozarēs.

(19) Lai radītu iespēju samazināt izmaksas, 
kas ir saistītas ar šajā direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu, ir lietderīgi dalībvalstīs 
veicināt tādas elektroenerģijas patēriņu, kas 
citās dalībvalstīs ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, kā arī sniegt 
iespēju dalībvalstīm savas valsts mērķos 
ieskaitīt citās dalībvalstīs patērēto 
elektroenerģiju un apkurei un dzesēšanai 
izmantoto enerģiju. Šim nolūkam jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu izstrādi un nodošanu šajās 
nozarēs. Iespējai nodot izcelsmes 
apliecinājumus ir jābūt gan valdībām, 
gan uzņēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Obligāta izcelsmes apliecinājumu 
izdošana pēc pieprasījuma par apkurei un 
dzesēšanai izmantojamo enerģiju, ko 
iegūst no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, jānosaka tikai attiecībā uz tādām 
iekārtām, kuru jauda ir vismaz 5 MWth, 
tā novēršot pārmērīgu administratīvo 
slogu, kas skartu arī mazākas jaudas 
iekārtas, tostarp mājsaimniecībā 
izmantojamās iekārtas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana Eiropā ir veiksmīgi attīstījusies galvenokārt labi izstrādātu valsts atbalsta shēmu 
un administrācijas veiksmīgas darbības dēļ. Šajā direktīvā dalībvalstis var izvēlēties, kurai 
nozarei pievērst visvairāk uzmanības. Līdz ar to nav vajadzīgs papildu mehānisms elastīguma 
nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 218
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Obligāta izcelsmes apliecinājumu 
izdošana pēc pieprasījuma par apkurei un 
dzesēšanai izmantojamo enerģiju, ko iegūst 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
jānosaka tikai attiecībā uz tādām iekārtām, 
kuru jauda ir vismaz 5 MWth, tā novēršot 
pārmērīgu administratīvo slogu, kas skartu 
arī mazākas jaudas iekārtas, tostarp 

(20) Obligāta izcelsmes apliecinājumu 
izdošana pēc pieprasījuma par apkurei un 
dzesēšanai izmantojamo enerģiju, ko iegūst 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
jānosaka tikai attiecībā uz tādām iekārtām, 
kuru jauda ir vismaz 1 MWth, tā novēršot 
pārmērīgu administratīvo slogu, kas skartu 
arī mazākas jaudas iekārtas, tostarp 
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mājsaimniecībā izmantojamās iekārtas. mājsaimniecībā izmantojamās iekārtas.

Or. de

Pamatojums

Lai atjaunojamās enerģijas mērķu sasniegšanas plānos varētu ņemt vērā mazākus 
uzņēmumus, kuriem ir liels potenciāls, izcelsmes apliecinājums jāizsniedz arī mazākiem 
uzņēmumiem, kuru jauda ir vismaz 1 MWth.

Grozījums Nr. 219
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm jāspēj izveidot 
iepriekšējas atļaujas sistēmas izcelsmes 
apliecinājumu nodošanai citām 
dalībvalstīm vai saņemšanai no tām, ja 
vien tas ir nepieciešams, lai garantētu 
drošu un līdzsvarotu energopiegādi, lai 
sasniegtu vides mērķus, kas ir to atbalsta 
shēmas pamatā, vai lai izpildītu šajā 
direktīvā noteiktos mērķus. Šādās 
sistēmās jāiekļauj tikai vajadzīgi un 
samērīgi noteikumi, un tās nedrīkst būt 
par patvaļīgu diskriminācijas līdzekli.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana Eiropā ir veiksmīgi attīstījusies galvenokārt labi izstrādātu valsts atbalsta shēmu 
un administrācijas veiksmīgas darbības dēļ. Šajā direktīvā dalībvalstis var izvēlēties, kurai 
nozarei pievērst visvairāk uzmanības. Līdz ar to nav vajadzīgs papildu mehānisms elastīguma 
nodrošināšanai.
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Grozījums Nr. 220
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm jāspēj izveidot 
iepriekšējas atļaujas sistēmas izcelsmes 
apliecinājumu nodošanai citām 
dalībvalstīm vai saņemšanai no tām, ja 
vien tas ir nepieciešams, lai garantētu 
drošu un līdzsvarotu energopiegādi, lai 
sasniegtu vides mērķus, kas ir to atbalsta 
shēmas pamatā, vai lai izpildītu šajā 
direktīvā noteiktos mērķus. Šādās 
sistēmās jāiekļauj tikai vajadzīgi un 
samērīgi noteikumi, un tās nedrīkst būt 
par patvaļīgu diskriminācijas līdzekli.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumi nav prece, un tie nav nododami.

Grozījums Nr. 221
Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm jāspēj izveidot 
iepriekšējas atļaujas sistēmas izcelsmes 
apliecinājumu nodošanai citām 
dalībvalstīm vai saņemšanai no tām, ja 
vien tas ir nepieciešams, lai garantētu 
drošu un līdzsvarotu energopiegādi, lai 
sasniegtu vides mērķus, kas ir to atbalsta 
shēmas pamatā, vai lai izpildītu šajā 
direktīvā noteiktos mērķus. Šādās 
sistēmās jāiekļauj tikai vajadzīgi un 
samērīgi noteikumi, un tās nedrīkst būt 

svītrots
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par patvaļīgu diskriminācijas līdzekli.

Or. nl

Pamatojums

Vienotā Eiropas gāzes tirgū nav jēgas ļaut dalībvalstīm ieviest ierobežojumus izcelsmes 
apliecinājumu apmaiņai starp dalībvalstīm. Turklāt šādi ierobežojumi ir pretrunā 3. 
Enerģētikas paketei, kuras mērķis ir nepārprotami veicināt enerģijas pārrobežu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 222
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm jāspēj izveidot 
iepriekšējas atļaujas sistēmas izcelsmes 
apliecinājumu nodošanai citām 
dalībvalstīm vai saņemšanai no tām, ja vien 
tas ir nepieciešams, lai garantētu drošu un 
līdzsvarotu energopiegādi, lai sasniegtu 
vides mērķus, kas ir to atbalsta shēmas 
pamatā, vai lai izpildītu šajā direktīvā 
noteiktos mērķus. Šādās sistēmās jāiekļauj 
tikai vajadzīgi un samērīgi noteikumi, un 
tās nedrīkst būt par patvaļīgu
diskriminācijas līdzekli.

(21) Dalībvalstīm jāspēj izveidot 
iepriekšējas atļaujas sistēmas transfertu 
uzskaites sertifikātu nodošanai citām 
dalībvalstīm vai saņemšanai no tām, ja vien 
tas ir nepieciešams, lai garantētu drošu un 
līdzsvarotu energopiegādi, lai sasniegtu 
vides mērķus, kas ir to atbalsta shēmas 
pamatā, vai lai izpildītu šajā direktīvā 
noteiktos mērķus. Šādās sistēmās jāiekļauj 
tikai vajadzīgi un samērīgi noteikumi, un 
tās nedrīkst būt par patvaļīgu 
diskriminācijas līdzekli.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas vēlas kļūt par šādas sistēmas dalībniecēm, šī direktīva piedāvā jaunu, 
elastīgu iespēju, kā sasniegt valstu mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju. Svarīgi ir 
izcelsmes apliecinājumus, ar kuriem tikai sniedz informāciju, skaidri nošķirt no transfertu 
uzskaites sertifikātiem, ko izmanto tikai mērķa sasniegšanas aprēķiniem.
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Grozījums Nr. 223
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kad saskaņoto izcelsmes 
apliecinājumu sistēma ir izmēģināta, 
Komisijai ir jāizvērtē, vai sistēmā jāveic 
kādas izmaiņas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana Eiropā ir veiksmīgi attīstījusies galvenokārt labi izstrādātu valsts atbalsta shēmu 
un administrācijas veiksmīgas darbības dēļ. Šajā direktīvā dalībvalstis var izvēlēties, kurai 
nozarei pievērst visvairāk uzmanības. Līdz ar to nav vajadzīgs papildu mehānisms elastīguma 
nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 224
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kad saskaņoto izcelsmes 
apliecinājumu sistēma ir izmēģināta, 
Komisijai ir jāizvērtē, vai sistēmā jāveic 
kādas izmaiņas.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 225
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kad saskaņoto izcelsmes 
apliecinājumu sistēma ir izmēģināta, 
Komisijai ir jāizvērtē, vai sistēmā jāveic 
kādas izmaiņas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 226
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai novērstu pārklāšanos ar tām 
atbalsta shēmām, kas piešķirtas esošajām 
iekārtām, un lai atjaunojamās enerģijas 
ražotājiem neizmaksātu pārmērīgas 
kompensācijas, dalībvalstis apmainās 
tikai ar tādiem izcelsmes apliecinājumiem, 
kas izsniegti par iekārtām, kuras nodotas 
ekspluatācijā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, vai par ražošanu, kas ir saistīta ar 
to, ka konkrētai iekārtai pēc minētā 
datuma ir palielinājusies atjaunojamo 
enerģijas avotu ražošanas jauda.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamo enerģijas avotu 
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izmantošana Eiropā ir veiksmīgi attīstījusies galvenokārt labi izstrādātu valsts atbalsta shēmu 
un administrācijas veiksmīgas darbības dēļ. Šajā direktīvā dalībvalstis var izvēlēties, kurai 
nozarei pievērst visvairāk uzmanības. Līdz ar to nav vajadzīgs papildu mehānisms elastīguma 
nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 227
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai novērstu pārklāšanos ar tām 
atbalsta shēmām, kas piešķirtas esošajām 
iekārtām, un lai atjaunojamās enerģijas 
ražotājiem neizmaksātu pārmērīgas 
kompensācijas, dalībvalstis apmainās 
tikai ar tādiem izcelsmes apliecinājumiem, 
kas izsniegti par iekārtām, kuras nodotas 
ekspluatācijā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, vai par ražošanu, kas ir saistīta ar 
to, ka konkrētai iekārtai pēc minētā 
datuma ir palielinājusies atjaunojamo 
enerģijas avotu ražošanas jauda.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumi nav prece, un tie nav nododami.

Grozījums Nr. 228
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai novērstu pārklāšanos ar tām 
atbalsta shēmām, kas piešķirtas esošajām 
iekārtām, un lai atjaunojamās enerģijas 
ražotājiem neizmaksātu pārmērīgas 

svītrots
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kompensācijas, dalībvalstis apmainās 
tikai ar tādiem izcelsmes apliecinājumiem, 
kas izsniegti par iekārtām, kuras nodotas 
ekspluatācijā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, vai par ražošanu, kas ir saistīta ar 
to, ka konkrētai iekārtai pēc minētā 
datuma ir palielinājusies atjaunojamo 
enerģijas avotu ražošanas jauda.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai novērstu pārklāšanos ar tām 
atbalsta shēmām, kas piešķirtas esošajām 
iekārtām, un lai atjaunojamās enerģijas 
ražotājiem neizmaksātu pārmērīgas 
kompensācijas, dalībvalstis apmainās tikai 
ar tādiem izcelsmes apliecinājumiem, kas 
izsniegti par iekārtām, kuras nodotas 
ekspluatācijā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, vai par ražošanu, kas ir saistīta ar to, 
ka konkrētai iekārtai pēc minētā datuma ir 
palielinājusies atjaunojamo enerģijas avotu 
ražošanas jauda.

(23) Lai novērstu pārklāšanos ar tām 
atbalsta shēmām, kas piešķirtas esošajām 
iekārtām, un lai atjaunojamās enerģijas 
ražotājiem neizmaksātu pārmērīgas 
kompensācijas, dalībvalstis apmainās tikai 
ar tādiem transfertu uzskaites 
sertifikātiem, kas izsniegti par iekārtām, 
kuras nodotas ekspluatācijā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, vai par ražošanu, 
kas ir saistīta ar to, ka konkrētai iekārtai 
pēc minētā datuma ir palielinājusies 
atjaunojamo enerģijas avotu ražošanas 
jauda.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas vēlas kļūt par šādas sistēmas dalībniecēm, šī direktīva piedāvā jaunu, 
elastīgu iespēju, kā sasniegt valstu mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju. Svarīgi ir 
izcelsmes apliecinājumus, ar kuriem tikai sniedz informāciju, skaidri nošķirt no transfertu 
uzskaites sertifikātiem, ko izmanto tikai mērķa izpildes aprēķiniem.
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Grozījums Nr. 230
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pieredze liecina, ka pārskatāmu 
noteikumu trūkums, kā arī neefektīva 
dažādu atļauju piešķiršanas iestāžu 
koordinācija kavē atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu. Tādēļ valstu, 
reģionālajām un vietējām iestādēm jāņem 
vērā atjaunojamo enerģijas avotu nozares 
īpašā struktūra, kad tās pārskata 
administratīvās procedūras, saskaņā ar 
kurām tās piešķir atļaujas būvēt un 
ekspluatēt iekārtas, kas no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem ražo elektroenerģiju, 
apkurei un dzesēšanai izmantojamo 
enerģiju vai degvielu. Jāoptimizē 
administratīvās apstiprināšanas procedūras, 
nosakot precīzus termiņus iekārtām, kurās 
izmanto no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju. Jāpieņem 
plānošanas noteikumi un norādījumi, lai 
ņemtu vērā rentablu un videi labvēlīgu 
elektroenerģijas, apkurei un dzesēšanai 
izmantojamās atjaunojamās enerģijas 
ražošanas aprīkojumu.

(24) Pieredze liecina, ka pārskatāmu 
noteikumu trūkums, kā arī neefektīva 
dažādu atļauju piešķiršanas iestāžu 
koordinācija kavē atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu. Tādēļ valstu, 
reģionālajām un vietējām iestādēm jāņem 
vērā atjaunojamo enerģijas avotu nozares 
īpašā struktūra, kad tās pārskata 
administratīvās procedūras, saskaņā ar 
kurām tās piešķir atļaujas būvēt un 
ekspluatēt iekārtas, kas no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem ražo elektroenerģiju, 
apkurei un dzesēšanai izmantojamo 
enerģiju vai degvielu. Jāizveido vienota 
administratīvā iestāde, kas ir atbildīga par 
visu nepieciešamo atļauju izsniegšanu. Šī 
iestāde jāizveido līmenī, kas ir pēc iespējas 
tuvāks projektiem, vēlams pašvaldību vai 
reģionālā līmenī. Jāoptimizē 
administratīvās apstiprināšanas procedūras, 
nosakot precīzus termiņus iekārtām, kurās 
izmanto no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju. Jāpieņem 
plānošanas noteikumi un norādījumi, lai 
ņemtu vērā rentablu un videi labvēlīgu 
elektroenerģijas, apkurei un dzesēšanai 
izmantojamās atjaunojamās enerģijas 
ražošanas aprīkojumu.

Or. en

Pamatojums

Strauju pāreju uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu bieži vien kavē sarežģītas procedūras, 
pārāk daudzie lēmumu pieņemšanas posmi un koncentrācijas trūkums. Vēlama vienas 
institūcijas apstiprinājuma sistēma. Taču tas nenozīmē, ka atļauju izsniegšanas iestādei ir 
jābūt tikai dalībvalstu līmenī. Ja pašvaldības ir noteikušas pašas savus atjaunojamās 
enerģijas attīstības plānus, tās jāmudina šos plānus īstenot, un, iespējams, sadarbībā ar 
tuvāko lielāko administratīvās pārvaldes līmeni tās var kļūt par atbildīgo iestādi.
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Grozījums Nr. 231
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pieredze liecina, ka pārskatāmu 
noteikumu trūkums, kā arī neefektīva 
dažādu atļauju piešķiršanas iestāžu 
koordinācija kavē atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu. Tādēļ valstu, 
reģionālajām un vietējām iestādēm jāņem 
vērā atjaunojamo enerģijas avotu nozares 
īpašā struktūra, kad tās pārskata 
administratīvās procedūras, saskaņā ar 
kurām tās piešķir atļaujas būvēt un 
ekspluatēt iekārtas, kas no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem ražo elektroenerģiju, 
apkurei un dzesēšanai izmantojamo 
enerģiju vai degvielu. Jāoptimizē 
administratīvās apstiprināšanas procedūras, 
nosakot precīzus termiņus iekārtām, kurās 
izmanto no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju. Jāpieņem 
plānošanas noteikumi un norādījumi, lai 
ņemtu vērā rentablu un videi labvēlīgu 
elektroenerģijas, apkurei un dzesēšanai 
izmantojamās atjaunojamās enerģijas 
ražošanas aprīkojumu.

(24) Pieredze liecina, ka pārskatāmu 
noteikumu trūkums, kā arī neefektīva 
dažādu atļauju piešķiršanas iestāžu 
koordinācija kavē atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu. Tādēļ valstu, 
reģionālajām un vietējām iestādēm jāņem 
vērā atjaunojamo enerģijas avotu nozares
īpašā struktūra, kad tās pārskata 
administratīvās procedūras, saskaņā ar 
kurām tās piešķir atļaujas būvēt un 
ekspluatēt iekārtas, kas no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem ražo elektroenerģiju, 
apkurei un dzesēšanai izmantojamo 
enerģiju vai degvielu. Jāizveido vienota 
administratīvā iestāde, kas ir atbildīga par 
visu nepieciešamo atļauju izsniegšanu.
Jāoptimizē administratīvās apstiprināšanas 
procedūras, nosakot precīzus termiņus 
iekārtām, kurās izmanto no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūto enerģiju. 
Jāpieņem plānošanas noteikumi un 
norādījumi, lai ņemtu vērā rentablu un 
videi labvēlīgu elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās atjaunojamās 
enerģijas ražošanas aprīkojumu.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamā enerģija bieži vien ir pakļauta lielam administratīvajam slogam un, tā kā 
daudzu uzņēmumi šajā nozarē ir MVU, šis slogs pēc iespējas jāsamazina.
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Grozījums Nr. 232
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Valsts un reģionālajā mērogā 
pieņemtie noteikumi un saistības par 
obligātajām prasībām atjaunojamās 
enerģijas lietošanai jaunās un uzlabotās
ēkās ir sekmējuši atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. Šādi pasākumi Eiropā 
jāsekmē plašākā mērogā, vienlaikus 
veicinot izmantot energoefektīvākas 
atjaunojamās enerģijas ierīces, ko panāk, 
izstrādājot attiecīgos kodeksus un 
noteikumus.

(26) Valsts un reģionālajā mērogā
pieņemtie noteikumi un saistības par 
obligātajām prasībām atjaunojamās 
enerģijas lietošanai jaunās ēkās ir 
sekmējuši atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. Šādi pasākumi Eiropā 
jāsekmē plašākā mērogā, vienlaikus 
veicinot izmantot energoefektīvākas 
atjaunojamās enerģijas ierīces, ko panāk, 
izstrādājot attiecīgos kodeksus un 
noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Obligātajām prasībām, ko paredz šie noteikumi un saistības, jāattiecas tikai uz jaunām ēkām.

Grozījums Nr. 233
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Valsts un reģionālajā mērogā 
pieņemtie noteikumi un saistības par
obligātajām prasībām atjaunojamās 
enerģijas lietošanai jaunās un uzlabotās
ēkās ir sekmējuši atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. Šādi pasākumi Eiropā 
jāsekmē plašākā mērogā, vienlaikus 
veicinot izmantot energoefektīvākas 
atjaunojamās enerģijas ierīces, ko panāk, 
izstrādājot attiecīgos kodeksus un 
noteikumus.

(26) Valsts un reģionālajā mērogā 
pieņemtie noteikumi un saistības par 
obligātajām prasībām atjaunojamās 
enerģijas lietošanai jaunās ēkās ir 
sekmējuši atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. Šādi pasākumi Eiropā 
jāsekmē plašākā mērogā, vienlaikus 
veicinot izmantot energoefektīvākas 
atjaunojamās enerģijas ierīces, ko panāk, 
izstrādājot attiecīgos kodeksus un 
noteikumus.
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Or. de

Pamatojums

Prasība uzlabotās ēkās izmantot atjaunojamo enerģiju rada pārlieku lielu un nesamērīgu 
slogu ēku īpašniekiem. Parasti ēku atjaunošanas rezultātā ievērojami palielinās iespēja 
ekonomēt enerģiju. Turklāt dažās dalībvalstīs ir spēkā noteikumi par vēstures pieminekļu 
aizsardzību, kuru dēļ prasība par atjaunojamās enerģijas izmantošanu uzlabotās ēkās nav 
izpildāma.

Grozījums Nr. 234
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Valsts un reģionālajā mērogā 
pieņemtie noteikumi un saistības par 
obligātajām prasībām atjaunojamās 
enerģijas lietošanai jaunās un uzlabotās 
ēkās ir sekmējuši atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. Šādi pasākumi Eiropā 
jāsekmē plašākā mērogā, vienlaikus 
veicinot izmantot energoefektīvākas
atjaunojamās enerģijas ierīces, ko panāk, 
izstrādājot attiecīgos kodeksus un 
noteikumus.

(26) Valsts un reģionālajā mērogā 
pieņemtie noteikumi un saistības par 
obligātajām prasībām attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju jaunās un uzlabotās 
ēkās ir sekmējuši atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. Šādi pasākumi Eiropā 
jāsekmē plašākā mērogā, vienlaikus 
veicinot izmantot energoefektīvākas ēkas.

Or. en

Pamatojums

Jāsekmē atjaunojamās enerģijas, tostarp pasīvās atjaunojamās enerģijas, izmantošana 
celtniecības nozarē. Taču tam jānotiek kā daļai no visaptverošas pieejas, kuras mērķis ir 
samazināt kopējo enerģijas patēriņu gan šajā nozarē kopumā, gan individuālās ēkās, 
neatkarīgi no tā, vai ēkas ir jaunas vai uzlabotas.
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Grozījums Nr. 235
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a) Ir cēlušās degvielas cenas, un 
enerģijas cenu izraisītā nabadzība skar 
aizvien lielāku skaitu cilvēku Eiropas 
Kopienā, tādēļ patērētāju izmaksas ir 
jāskata kopā ar no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem ražotas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu. Lai izskaustu 
enerģijas cenu radīto nabadzību, ir 
nepieciešama integrēta pieeja, kurā 
jāiekļauj sociālie pasākumi mazaizsargāto 
patērētāju aizsardzībai, paralēli uzlabojot 
mājokļu energoefektivitāti un pildot 
ilgtermiņa vides mērķus par oglekļa 
emisiju samazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a) Eiropas Parlamenta 2006. gada 
14. februāra rezolūcijā ar ieteikumiem 
Komisijai par atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu apkurē un dzesēšanā1

pausts aicinājums noteikt nodokļu 
atvieglojumus, sniegt tieši investīciju 
palīdzību, izveidot regulācijas un cita 
veida pasākumus, lai sekmētu 
atjaunojamās enerģijas sistēmu 
izmantošanu un atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu autonomās un centralizētās 
apkures un dzesēšanas sistēmās.
_______________________________
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1 OV C 280 E, 29.11.2006., 115. lpp.

Or. en

Pamatojums

2006. gada 14. februāra rezolūcijā Eiropas Parlaments atzina to, cik liela nozīme ir 
centralizētām apkures un dzesēšanas sistēmām, lai varētu sasniegt ES mērķi par 20 % 
atjaunojamās enerģijas daļu enerģijas patēriņā.

Grozījums Nr. 237
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai rosinātu atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, jālikvidē informācijas 
un apmācības kursu trūkums, jo īpaši 
apkures un dzeses sistēmu jomā. 

Lai rosinātu atjaunojamo enerģijas avotu 
un hibrīdu sistēmu, kurās apvienoti gan 
tradicionālie gan atjaunojamie enerģijas 
avoti, izmantošanu, jālikvidē informācijas 
un apmācības kursu trūkums, jo īpaši 
apkures un dzeses sistēmu jomā 

Or. en

Pamatojums

Hibrīdās enerģijas ražošanas sistēmas, kurās apvienoti tradicionālie un atjaunojamie 
enerģijas avoti varētu būt ekonomiski un vides ziņā optimāls veids, kā ieviest atjaunojamos 
enerģijas avotus apkures, dzesēšanas un elektroenerģijas ražošanas jomās. Patērētājiem 
jāsaņem pietiekama informācija, lai viņi varētu pieņemt apzinātus lēmumus par to, kā 
samazināt enerģijas patēriņu, ar to saistītās emisijas un dabas resursu izmantošanu.
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Grozījums Nr. 238
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai rosinātu atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, jālikvidē informācijas 
un apmācības kursu trūkums, jo īpaši 
apkures un dzeses sistēmu jomā. 

Lai rosinātu atjaunojamo enerģijas avotu 
un hibrīdu sistēmu, kurās apvienoti gan 
tradicionālie gan atjaunojamie enerģijas 
avoti, izmantošanu, jālikvidē informācijas 
un apmācības kursu trūkums, jo īpaši 
apkures un dzeses sistēmu jomā 

Or. en

Pamatojums

Hibrīdās enerģijas ražošanas sistēmas, kurās apvienoti tradicionālie un atjaunojamie 
enerģijas avoti varētu būt ekonomiski un vides ziņā optimāls veids, kā ieviest atjaunojamos 
enerģijas avotus apkures, dzesēšanas un elektroenerģijas ražošanas jomās. Patērētājiem 
jāsaņem pietiekama informācija, lai viņi varētu pieņemt apzinātus lēmumus par to, kā 
samazināt enerģijas patēriņu, ar to saistītās emisijas un dabas resursu izmantošanu.

Grozījums Nr. 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai rosinātu atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, jālikvidē informācijas 
un apmācības kursu trūkums, jo īpaši 
apkures un dzeses sistēmu jomā. 

Lai rosinātu atjaunojamo enerģijas avotu 
un hibrīdu sistēmu, kurās apvienoti gan 
tradicionālie gan atjaunojamie enerģijas 
avoti, izmantošanu, jālikvidē informācijas 
un apmācības kursu trūkums, jo īpaši 
apkures un dzeses sistēmu jomā 

Or. en

Pamatojums

Hibrīdās enerģijas ražošanas sistēmas, kurās apvienoti tradicionālie un atjaunojamie 
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enerģijas avoti varētu būt ekonomiski un vides ziņā optimāls veids, kā ieviest atjaunojamos 
enerģijas avotus apkures, dzesēšanas un elektroenerģijas ražošanas jomās. Patērētājiem 
jāsaņem pietiekama informācija, lai viņi varētu pieņemt apzinātus lēmumus par to, kā 
samazināt enerģijas patēriņu, ar to saistītās emisijas un dabas resursu izmantošanu.

Grozījums Nr. 240
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai rosinātu atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, jālikvidē informācijas 
un apmācības kursu trūkums, jo īpaši 
apkures un dzeses sistēmu jomā. 

(27) Lai rosinātu gan atjaunojamo 
enerģijas avotu, gan efektīvu tehnoloģiju
izmantošanu, jālikvidē informācijas un 
apmācības kursu trūkums, jo īpaši apkures 
un dzeses sistēmu jomā. 

Or. en

Pamatojums

Nosakot politikas virzienus, ir jāparedz uz rezultātiem balstītas saistības, nevis līdzekļi to 
izpildīšanai. Tāpēc ir jāpanāk optimāla atjaunojamo energoresursu un augstefektīvu 
tehnoloģiju kombinācija, nevis tikai viena vai otra iespēja. Turklāt dažām ēkām ir grūti 
nodrošināt vietējos atjaunojamos energoresursus.

Grozījums Nr. 241
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 
atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 
atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 
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jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu aizvien jāattiecina 
uz jautājumiem, kas nav ietverti šajā 
direktīvā, piemēram, to aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana, kas nav sertificēti 
kādā dalībvalstī.

jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu joprojām jāpiemēro 
reglamentētu profesiju profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai. Kas attiecas uz 
uzstādītāju ienākšanu darba tirgū vai 
profesionālo pienākumu pildīšanu, 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai 
nepieciešamie priekšnoteikumi ir minēti 
Direktīvā 2005/36/EK; šos 
priekšnoteikumus vajadzētu piemērot arī 
dalībvalstīs sertificētiem uzstādītājiem.

Or. de

Pamatojums

Direktīva 2005/36/EK nosaka profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecīgajām profesijām. 
Tie ir jāturpina piemērot uzstādītājiem, kas ir brīvprātīgā kārtā sertificējušiem saskaņā ar 
direktīvu par atjaunojamiem enerģijas avotiem. Iekārtu uzstādīšana, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus, ir tikai daļa no, piemēram, siltumtehniķu, darba pienākumiem. Sertifikācija, 
lai reglamentētu profesiju pārstāvji varētu pildīt daļu no darba pienākumiem, nevar attiekties 
uz profesionālo darbību kopumā. Juridiskais pamats jautājumiem par profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu ir EK Līguma 47. pants.

Grozījums Nr. 242
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 
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atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 
jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu aizvien jāattiecina 
uz jautājumiem, kas nav ietverti šajā 
direktīvā, piemēram, to aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana, kas nav sertificēti 
kādā dalībvalstī.

atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 
jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu joprojām jāpiemēro 
reglamentētu profesiju profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai. Kas attiecas uz 
uzstādītāju ienākšanu darba tirgū vai 
profesionālo pienākumu pildīšanu, 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai 
nepieciešamie priekšnoteikumi ir minēti 
Direktīvā 2005/36/EK; šos 
priekšnoteikumus vajadzētu piemērot arī 
dalībvalstīs sertificētiem uzstādītājiem.

Or. de

Pamatojums

Direktīva 2005/36/EK nosaka profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecīgajām profesijām. 
Tie ir jāturpina piemērot uzstādītājiem, kas ir brīvprātīgā kārtā sertificējušiem saskaņā ar 
direktīvu par atjaunojamiem enerģijas avotiem. Iekārtu uzstādīšana, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus, ir tikai daļa no, piemēram, siltumtehniķu, darba pienākumiem. Sertifikācija, 
lai reglamentētu profesiju pārstāvji varētu pildīt daļu no darba pienākumiem, nevar attiekties 
uz profesionālo darbību kopumā. Juridiskais pamats jautājumiem par profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu ir EK Līguma 47. pants.
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Grozījums Nr. 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 
atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 
jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu aizvien jāattiecina 
uz jautājumiem, kas nav ietverti šajā 
direktīvā, piemēram, to aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana, kas nav sertificēti 
kādā dalībvalstī.

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 
atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 
jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu joprojām jāpiemēro 
reglamentētu profesiju profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai. Kas attiecas uz 
uzstādītāju ienākšanu darba tirgū vai 
profesionālo pienākumu pildīšanu, 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai 
nepieciešamie priekšnoteikumi ir minēti 
Direktīvā 2005/36/EK; šos 
priekšnoteikumus vajadzētu piemērot arī 
dalībvalstīs sertificētiem uzstādītājiem.

Or. de

Pamatojums

Direktīva 2005/36/EK nosaka profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecīgajām profesijām. 
Tie ir jāturpina piemērot uzstādītājiem, kas ir brīvprātīgā kārtā sertificējušiem saskaņā ar 
direktīvu par atjaunojamiem enerģijas avotiem. Iekārtu uzstādīšana, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus, ir tikai daļa no, piemēram, siltumtehniķu, darba pienākumiem. Sertifikācija, 
lai reglamentētu profesiju pārstāvji varētu pildīt daļu no darba pienākumiem, nevar attiekties 
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uz profesionālo darbību kopumā. Juridiskais pamats jautājumiem par profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu ir EK Līguma 47. pants.

Grozījums Nr. 244
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 
atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 
jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu aizvien jāattiecina 
uz jautājumiem, kas nav ietverti šajā 
direktīvā, piemēram, to aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana, kas nav sertificēti 
kādā dalībvalstī.

(28) Ir vajadzīga saskaņota pieeja, lai 
izstrādātu pienācīgus apmācības kursus un 
sertifikācijas sistēmas maza izmēra 
atjaunojamo energoresursu aprīkojuma 
uzstādīšanas speciālistiem, lai novērstu 
tirgus traucējumus un patērētājus 
nodrošinātu ar kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm savstarpēji 
jāatzīst pārējās valstīs spēkā esošās 
sertifikācijas sistēmas, un tādējādi to 
pamatā jābūt saskaņotu principu 
minimumam, ņemot vērā Eiropas 
tehnoloģiju standartus, kā arī pašreizējos 
apmācības kursus un kvalifikācijas 
sistēmas, kas paredzētas atjaunojamo 
enerģijas avotu aprīkojuma uzstādīšanas 
speciālistiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu joprojām jāpiemēro 
reglamentētu profesiju profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai. Kas attiecas uz 
uzstādītāju ienākšanu darba tirgū vai 
profesionālo pienākumu pildīšanu, 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai 
nepieciešamie priekšnoteikumi ir minēti 
Direktīvā 2005/36/EK; šos 
priekšnoteikumus vajadzētu piemērot arī 
dalībvalstīs sertificētiem uzstādītājiem.

Or. de
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Pamatojums

Direktīva 2005/36/EK nosaka profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecīgajām profesijām. 
Tie ir jāturpina piemērot uzstādītājiem, kas ir brīvprātīgā kārtā sertificējušiem saskaņā ar 
direktīvu par atjaunojamiem enerģijas avotiem. Iekārtu uzstādīšana, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus, ir tikai daļa no, piemēram, siltumtehniķu, darba pienākumiem. Sertifikācija, 
lai reglamentētu profesiju pārstāvji varētu pildīt daļu no darba pienākumiem, nevar attiekties 
uz profesionālo darbību kopumā. Juridiskais pamats jautājumiem par profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu ir EK Līguma 47. pants.

Grozījums Nr. 245
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a) Kombinētas elektrostacijas piedāvā 
labāko iespējamo dažādu atjaunojamo 
enerģijas avotu priekšrocību kombināciju, 
un tajā pašā laikā tās ir tikpat uzticamas 
un efektīvas kā lielas tradicionālās 
elektrostacijas. Komisijai ir jārada 
iniciatīvas šādu kombinētu elektrostaciju 
paplašināšanai un turpmākai izpētei.  Tas 
ļautu efektīvāk izmantot Eiropā aizvien 
pieaugošo enerģijas ražošanu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, jo 
kombinētās elektrostacijas spēj sasaistīt 
un novirzīt enerģiju, kas ražota visā 
Eiropā, izmantojot vēja enerģiju, saules 
enerģiju, biomasu un hidroelektrostacijas.

Or. de

Pamatojums

Kombinētās elektrostacijas spēj apvienot priekšrocības, ko sniedz atjaunojamās enerģijas 
avoti, un mazināt to trūkumus, kā arī sasaistīt un novirzīt enerģiju, kas ražota no vēja un 
saules enerģijas, jo šīs enerģijas ražošana ir atkarīga no avota pieejamības, ar enerģiju, kas 
ražota no biomasas un hidroelektrostacijās.
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Grozījums Nr. 246
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai arī Direktīvā 2005/36/EK ir 
noteiktas prasības par savstarpēju 
profesionālo kvalifikāciju, tostarp par 
arhitektu kvalifikācijas atzīšanu, vēl ir 
jānodrošina, ka arhitekti un plānotāji savos 
plānos un projektos pareizi ņem vērā to, kā 
tiks izmantota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtā enerģija. Tādēļ 
dalībvalstu pienākums ir sniegt precīzus 
norādījumus. Tas jāveic, neskarot 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus un jo 
īpaši tās 46. un 49. panta noteikumus.

(29) Lai arī Direktīvā 2005/36/EK ir 
noteiktas prasības par savstarpēju 
profesionālo kvalifikāciju, tostarp par 
arhitektu kvalifikācijas atzīšanu, vēl ir 
jānodrošina, ka arhitekti un plānotāji savos 
plānos un projektos pienācīgi apsver
optimālo atjaunojamās enerģijas avotu un 
augstas efektivitātes tehnoloģiju 
kombināciju. Tādēļ dalībvalstu pienākums 
ir sniegt precīzus norādījumus. Tas jāveic, 
neskarot Direktīvas 2005/36/EK 
noteikumus un jo īpaši tās 46. un 49. panta 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Nosakot politikas virzienus, ir jāparedz uz rezultātiem balstītas saistības, nevis līdzekļi to 
izpildīšanai. Tāpēc ir jāpanāk optimāla atjaunojamo energoresursu un augstefektīvu 
tehnoloģiju kombinācija, nevis tikai viena vai otra iespēja. Turklāt dažām ēkām ir grūti 
nodrošināt vietējos atjaunojamos energoresursus.
Energoefektivitātei ir izšķirīga nozīme, lai sasniegtu 2020. gada mērķus. Jo svarīgāk tas ir 
attiecībā uz ēkām, tāpēc ka tām ir nozīmīgs energoefektivitātes potenciāls.

Grozījums Nr. 247
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai arī Direktīvā 2005/36/EK ir 
noteiktas prasības par savstarpēju 
profesionālo kvalifikāciju, tostarp par 
arhitektu kvalifikācijas atzīšanu, vēl ir 

(29) Lai arī Direktīvā 2005/36/EK ir 
noteiktas prasības par savstarpēju 
profesionālo kvalifikāciju, tostarp par 
arhitektu kvalifikācijas atzīšanu, vēl ir 
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jānodrošina, ka arhitekti un plānotāji savos 
plānos un projektos pareizi ņem vērā to, kā 
tiks izmantota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtā enerģija. Tādēļ 
dalībvalstu pienākums ir sniegt precīzus 
norādījumus. Tas jāveic, neskarot 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus un jo 
īpaši tās 46. un 49. panta noteikumus.

jānodrošina, ka arhitekti un plānotāji savos 
plānos un projektos pienācīgi apsver
optimālo atjaunojamās enerģijas avotu un 
augstas efektivitātes tehnoloģiju 
kombināciju. Tādēļ dalībvalstu pienākums 
ir sniegt precīzus norādījumus. Tas jāveic, 
neskarot Direktīvas 2005/36/EK 
noteikumus un jo īpaši tās 46. un 49. panta 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Nosakot politikas virzienus, ir jāparedz uz rezultātiem balstītas saistības, nevis līdzekļi to 
izpildīšanai. Tāpēc ir jāpanāk optimāla atjaunojamo energoresursu un augstefektīvu 
tehnoloģiju kombinācija, nevis tikai viena vai otra iespēja. Turklāt dažām ēkām ir grūti 
nodrošināt vietējos atjaunojamos energoresursus. Energoefektivitātei ir izšķirīga nozīme, lai 
sasniegtu 2020. gada mērķus. Jo svarīgāk tas ir attiecībā uz ēkām, tāpēc ka tām ir nozīmīgs 
energoefektivitātes potenciāls.

Grozījums Nr. 248
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a) Nepieciešams spēcīgs atbalsts 
atjaunojamās enerģijas pārvades tīklu 
integrācijai, kā arī pagaidu enerģijas 
uzkrāšanas sistēmu (piemēram, bateriju) 
izmantošanai „integrētai” atjaunojamās 
enerģijas ražošanai.

Or. en

Pamatojums

Līdzsvara trūkuma dēļ starp atjaunojamās enerģijas piedāvājumu un pieprasījumu 
nepieciešamas efektīvas enerģijas pagaidu uzglabāšanas iespējas.



AM\728452LV.doc 99/105 PE407.890v01-00

LV

Grozījums Nr. 249
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Noteikums jāattiecina arī uz gāzi, kas ražota no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 250
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it
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Grozījums Nr. 251
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a) Tiem elektroenerģijas ražotājiem, 
kas vēlas izmantot atjaunojamās enerģijas 
sniegtās priekšrocības nomaļos Kopienas 
reģionos, īpaši salās un reģionos ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu, ir jābūt iespējai gūt 
labumu no saprātīgas pieslēguma maksas. 
Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka viņi 
neatrodas mazāk labvēlīgā situācijā kā 
ražotāji, kas darbojas centrālākos, 
rūpnieciski attīstītākos un biezāk 
apdzīvotos reģionos.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma tekstā uzsvērts, ka maksai par pieslēgumu tīklam ir jābūt pārredzamai 
un nediskriminējošai. Tas netiek apšaubīts, taču pastāv nopietns nobīdes risks, ja tiek 
nepareizi interpretēts nediskriminācijas principa jēdziens. Aizliedzot visus politikas virzienus, 
kuru mērķis nav saglabāt līdzvērtīgus konkurences apstākļus, netiks ņemtas vērā izolēto 
kopienu īpašās vajadzības.

Grozījums Nr. 252
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a) Par atļauju izsniegšanas 
uzraudzību, sertificēšanu un licencēšanu 
atbildīgo iestāžu darbībai attiecībā uz 
konkrētiem projektiem ir jābūt objektīvai, 
pārredzamai, nediskriminējošai un 
samērīgai. Tādēļ nav pieļaujama nekāda 
veida atjaunojamās enerģijas projektu 
ļaunprātīga izmantošana vai mākslīgu 
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šķēršļu radīšana atjaunojamās enerģijas 
izmantošanai, piemēram atjaunojamās 
enerģijas projektu iekļaušana to iekārtu 
klasifikācijā, kas rada augstu risku 
veselībai.

Or. en

Pamatojums

Jāaizliedz nepamatotu administratīvu šķēršļu radīšana atjaunojamās enerģijas attīstībai.

Grozījums Nr. 253
Claude Turmes

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 šādām procedūrām piešķirt 
finansiālu kompensāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šādam apsvērumam nav pamata.
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Grozījums Nr. 254
Herbert Reul

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 
šādām procedūrām 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 ir jābūt iespējai 
pieprasīt, lai tīkla operators apsver iespēju 
palielināt tīkla jaudu.

Or. de

Pamatojums

Vairums dalībvalstu jau veicina elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, izmantojot fiksētus, valsts regulētus maksājumus, ko sedz sabiedrība. Piemēram, 
elektroenerģijas gadījumā šādu valsts regulētu maksājumu dēļ palielinās elektroenerģijas 
cenas. Ja tagad būs jāmaksā arī kompensācija, lai segtu izmaksas gadījumos, kad saražotās 
elektroenerģijas pārprodukciju nebūs iespējams pievienot tīklam, piemēram, vētras laikā 
saražoto vēja enerģiju, elektroenerģijas cena palielināsies vēl vairāk, taču nepalīdzēs 
paplašināt tīklu.

Grozījums Nr. 255
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a) Enerģija, kas ražota ar vēja 
ģeneratoriem, kuri uzstādīti atklātā jūrā 
ārpus valstu teritoriālajiem ūdeņiem, 
pienākas tai dalībvalstij, kuras tīklam tā 
pieslēgta.

Or. de
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Pamatojums

Dažu dalībvalstu gadījumā vēja ģeneratori būs izvietoti ārpus teritoriālajiem ūdeņiem. Šie 
ģeneratori arī ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 256
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Biodegvielas ražošanai jābūt saudzīgai 
pret vidi. Biodegvielai, ko izmanto šajā 
direktīvā noteikto mērķu izpildei un par 
kuru saņem līdzekļus no valsts atbalsta 
shēmām, jāatbilst vides ilgtspējības 
kritērijiem.  

(34) Biomasas ražošanai enerģijas 
ražošanas vajadzībām jābūt saudzīgai pret 
vidi un sociāli ilgtspējīgai. Biomasai 
enerģijas ražošanas vajadzībām, ko 
izmanto šajā direktīvā noteikto mērķu 
izpildei un par kuru saņem līdzekļus no 
valsts atbalsta shēmām, jāatbilst vides un 
sociālās ilgtspējības kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Vides un sociālās ilgtspējas kritērijiem ir jāattiecas uz visiem biomasas izmantošanas 
veidiem.

Grozījums Nr. 257
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Biodegvielas ražošanai jābūt saudzīgai 
pret vidi. Biodegvielai, ko izmanto šajā 
direktīvā noteikto mērķu izpildei un par 
kuru saņem līdzekļus no valsts atbalsta 
shēmām, jāatbilst vides ilgtspējības 
kritērijiem.

(34) Biodegvielas ražošanai jābūt saudzīgai 
pret vidi un saskaņā ar darba tiesību 
aktiem. Biodegvielai, kuru izmanto šajā 
direktīvā noteikto mērķu izpildei un par 
kuru saņem līdzekļus no valsts atbalsta 
shēmām, jāatbilst vides ilgtspējības 
kritērijiem un Starptautiskās Darba 
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organizācijas konvencijām par darba 
ņēmēju tiesībām un darba apstākļiem.

Or. it

Pamatojums

Būtiskam kritērijam vajadzētu būt atbilstībai darba tiesību aktiem un vides ilgtspējībai, kā arī 
vajadzētu pārbaudīt, vai ir ratificēti un tiek īstenoti SDO noteiktie darba pamatstandarti.

Grozījums Nr. 258
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Biodegvielas ražošanai jābūt saudzīgai 
pret vidi. Biodegvielai, ko izmanto šajā 
direktīvā noteikto mērķu izpildei un par 
kuru saņem līdzekļus no valsts atbalsta 
shēmām, jāatbilst vides ilgtspējības 
kritērijiem.

(34) Biomasas ražošanai jābūt saudzīgai 
pret vidi. Biomasai, ko izmanto šajā 
direktīvā noteikto mērķu izpildei un par 
kuru saņem līdzekļus no valsts atbalsta 
shēmām, jāatbilst vides ilgtspējības 
kritērijiem. 

Or. en

Pamatojums

Kādēļ vides ilgtspējas kritēriji attiecināmi tikai uz biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
un nevis visiem biomasas veidiem?

Grozījums Nr. 259
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Biodegvielas ražošanai jābūt saudzīgai 
pret vidi. Biodegvielai, ko izmanto šajā 
direktīvā noteikto mērķu izpildei un par 

(34) Biodegvielas ražošanai jābūt saudzīgai 
pret vidi. Biodegvielai, ko izmanto šajā 
direktīvā noteikto mērķu izpildei un par 
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kuru saņem līdzekļus no valsts atbalsta 
shēmām, jāatbilst vides ilgtspējības 
kritērijiem. 

kuru saņem līdzekļus no valsts atbalsta 
shēmām, jāatbilst vides un sociālās
ilgtspējības kritērijiem. 

Or. en
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