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Grozījums Nr. 419
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu. 

1. Katra dalībvalsts sadarbībā ar 
reģionālajām iestādēm pieņem valsts 
rīcības plānu.

Or. en

Pamatojums

Decentralizētām valdībām šajā sakarībā ir jāizpilda savi pienākumi.

Grozījums Nr. 420
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu.

1. Katra dalībvalsts sadarbībā ar 
reģionālajām iestādēm un cieši 
apspriežoties ar visām iesaistītajām pusēm
pieņem valsts rīcības plānu.

Or. en

Pamatojums

Reģionālajām iestādēm ir jābūt skaidri iesaistītām valsts rīcības plānu izstrādes procesā. 
Iesaistītajām pusēm ir aktīvi jāiesaistās valsts rīcības plānu izstrādē ar tehniskām zināšanām, 
lai veicinātu ilgtermiņa investīciju stabilitāti.
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Grozījums Nr. 421
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, kā arī 
pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā dažādos transporta veidos, 
elektroenerģijas, apkures un dzesēšanas 
jomā, kā arī atbilstošus pasākumus, kuri 
jāveic, lai sasniegtu minētos mērķus, 
tostarp valstu politikas, kurās jāparedz 
attīstīt pieejamos biomasas resursus un 
mobilizēt jaunus biomasas resursus dažādai 
lietošanai dažādos transporta veidos, 
ņemot vērā konkurenci ar 
neatjaunojamās enerģijas izmantošanas 
mērķiem (it īpaši pārtikas ražošanu un 
pārstrādi), kā arī pasākumus, kuri jāveic, 
lai izpildītu 12. līdz 17. pantā noteiktās 
prasības. Visi pasākumi ir jāuzrāda līdz ar 
to izmaksām.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar principu „piesārņotājs maksā” (ES līguma 174. panta 2. punkts) trasnporta 
veidiem, kas šobrīd rada vislielāko fosilā kurināmā patēriņu un visvairāk CO2 emisiju, ir 
jāsniedz vislielākais ieguldījums, lai īstenotu 10 % atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi. 
Ierosinātais papildinājums nodrošina pārredzamību apgrūtinājuma sadales jomā transporta 
nozarē.
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Grozījums Nr. 422
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, kā arī 
pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā un dalībvalstu 
energoefektivitātes mērķi transporta jomā, 
kā arī atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, 
lai sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, kā arī 
pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 423
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 2020. 
gadā transporta, elektroenerģijas, apkures 
un dzesēšanas jomā, kā arī atbilstošus 
pasākumus, kuri jāveic, lai sasniegtu 
minētos mērķus, tostarp sadarbību starp 
vietējām, reģionālām un valsts iestādēm,
valstu politikas jomas, kurās jāparedz 
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biomasas resursus dažādai lietošanai, kā 
arī pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

attīstīt pieejamos resursus un mobilizēt 
jaunus resursus dažādai lietošanai, kā arī 
pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas projekti ir atzīti, un tos veicina valsts līmenī, taču bieži rodas 
problēmas attiecībā uz to atzīšanu un posmu atļaušanu vietējā līmenī. Tādēļ ir lietderīgi 
nodrošināt, lai valstu rīcības plāni garantētu, ka dalībvalstis pastiprina saskaņošanu starp 
dažādiem pārvaldes līmeņiem. Atsauces vienīgi uz biomasu ierobežo šā punkta piemērošanu.

Grozījums Nr. 424
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, kā arī 
pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 2020. 
gadā transporta, elektroenerģijas, apkures 
un dzesēšanas jomā, kā arī atbilstošus 
pasākumus, kuri jāveic, lai sasniegtu 
minētos mērķus, tostarp valstu politikas, 
kurās jāparedz attīstīt pieejamos biomasas 
resursus un mobilizēt jaunus biomasas 
resursus dažādai lietošanai, un palielināt 
koģenerācijas iekārtās izmantotās 
biomasas īpatsvaru, kā arī pasākumus, kuri 
jāveic, lai izpildītu 12. līdz 17. pantā 
noteiktās prasības.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm ir vissvarīgākā loma šīs direktīvas īstenošanā. Biomasas resursi ES valstīs ir 
ierobežoti, un dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, lai biomasas nozare varētu sniegt 
pilnvērtīgu ieguldījumu ar mērķi palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru. Biomasas 
sadedzināšana rada būtiskus enerģijas zaudējumu, līdz ar to ir īpaši būtiski, lai biomasas 
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izmantošanā prioritāti piešķirtu koģenerācijas iekārtām nolūkā samazināt zaudējumus 
pārveides procesā.

Grozījums Nr. 425
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, kā 
arī pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
atjaunojamos resursus un mobilizēt jaunus 
atjaunojamos resursus dažādai lietošanai, 
kā arī pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 
12. līdz 17. pantā noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Direktīva attiecas ne tikai uz biomasu, bet arī atjaunojamiem enerģijas avotiem.  Tie ietver 
vēja, ūdens, saules u.c. enerģijas avotus.

Grozījums Nr. 426
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
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2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, kā 
arī pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, 
pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības, kā arī 
pasākumus, lai novērstu reglamentējošos 
un nereglamentējošos šķēršļus no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas attīstībai.
Valstu rīcības plāni arī ietver pasākumus, 
lai nodrošinātu pietiekamas degvielas 
uzpildes iespējas nulles emisijas 
transportlīdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Nākotnes tehnoloģiju ieviešanu bieži vien kavē nepietiekami attīstīta infrastruktūra. Degvielas 
uzpildes iespēju trūkums nulles emesijas transportlīdzekļiem ir viens no iemesliem, kas 
patērētājus attur iegādāties automobiļus, piemēram, ar elektro vai ūdeņraža dzinēju.

Grozījums Nr. 427
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt valsts rīcības plāni norāda 
ieguldījumu apjomu no atjaunojamiem 
resursiem iegūtās enerģijas izmantošanā 
dažādās ekonomikas nozarēs. It īpaši 
dažādu transporta veidu ieguldījumiem ir 
jābūt skaidri dokumentētiem.

Or. en



AM\730535LV.doc 9/91 PE409.383v01-00

LV

Pamatojums

Šajā direktīvā visvairāk uzmanības ir pievērsts pētniecībai un attīstībai.

Grozījums Nr. 428
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu rīcības plānos ir jānorāda 
ieguldījums iepriekš minēto mērķu 
sasniegšanā saistībā ar pasākumiem, lai 
īstenotu valsts energoefektivitātes rīcības 
plānus, ko reglamentē Direktīva 
2006/32/EK.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā tiešo saikni starp energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamo avotu 
veicināšanas mērķiem, valsts energoefektivitātes pasākumiem jābūt neatņemamai valsts 
rīcības plānu sastāvdaļai.

Grozījums Nr. 429
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts rīcības plānos tiek īpaši uzsvērti 
pūliņi pētniecības un attīstības jomā 
attiecībā uz enerģiju no atjaunojamiem 
avotiem un enerģijas taupīšanu.

Or. en
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Pamatojums

Šajā direktīvā visvairāk uzmanības ir pievērsts pētniecībai un attīstībai.

Grozījums Nr. 430
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija kā pamatnostādnes 
dalībvalstīm paredz saistošu modeli 
atjaunojamās enerģijas rīcības plāniem 
līdz 2009. gada 30. jūnijam, ietverot 
vismaz šādus elementus:
(a) dalībvalstu statistikas atskaites datus 
par tās enerģijas īpatsvaru galīgajā 
energopatēriņā, kura iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
2005. gadā un tajā pēdējā gadā, par kuru 
dati ir pieejami, galīgajā energopatēriņā 
ietverot:
– cieto kurināmo, mazutu, gāzi, 
atjaunojamos enerģijas avotus, 
elektroenerģiju un siltumu (apkure un 
dzesēšana); siltumu un elektroenerģiju, 
kas iegūta no atjaunojamiem un 
neatjaunojamiem enerģijas resursiem;
– ražošanu, mājsaimniecības un 
pakalpojumus, kā arī transporta nozares;
– elektroenerģiju (izņemot elektroenerģiju 
apkurei un dzesēšanai), siltumu (ieskaitot 
elektroenerģiju apkurei un dzesēšanai) un 
transportu; abos gadījumos no 
atjaunojamiem un neatjaunojamiem 
resursiem;
(b) dalībvalstīm saistošus mērķus no 
atjaunojamiem enerģijas resursiem 
iegūtas enerģijas īpatsvaram galīgajā 
energopatēriņā līdz 2020. gadam, kā 
noteikts I pielikuma A daļā;
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(c) dalībvalstīm saistošus starpposma 
mērķus, kas noteikti I pielikuma B daļā;
(d) dalībvalstīm saistošus līdz 
2020. gadam sasniedzamus mērķus un 
starpposma mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas resursiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas, apkures, 
dzesēšanas un transporta jomā:
(i) saistošus mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas resursiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas jomā:
- valsts mērķi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
elektroenerģijas jomā 2020. gadā, lai 
izpildītu I pielikuma A daļas prasības;
– valsts starpposma mērķus no 
atjaunojamiem enerģijas resursiem 
iegūtas enerģijas īpatsvaram 
elektroenerģijas jomā, lai izpildītu 
I pielikuma B daļas prasības;
(ii) saistošus mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas resursiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram apkures un dzesēšanas jomā:
– valsts mērķi no atjaunojamiem enerģijas 
resursiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
apkures un dzesēšanas jomā 2020. gadā, 
lai izpildītu I pielikuma A daļas prasības;
– valsts starpposma mērķus no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaram apkures un 
dzesēšanas jomā, lai izpildītu I pielikuma 
B daļas prasības;
(iii) saistošus mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas resursiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē:
– valsts mērķi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
transporta nozarē 2020. gadā, lai izpildītu 
I pielikuma A daļas prasības;
– valsts starpposma mērķus no 
atjaunojamiem enerģijas resursiem 
iegūtas enerģijas īpatsvaram transporta 
nozarē, lai izpildītu I pielikuma B daļas 
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prasības;
(e) pasākumus, lai sasniegtu (a) līdz 
(d) punktā ietvertos mērķus, kuros 
ietverta:
(i) pārskata tabulu par visiem 
pasākumiem no atjaunojamiem enerģijas 
resursiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanai;
(ii) pasākumus no atjaunojamiem 
enerģijas resursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanai 
elektroenerģijas jomā:
– vispārējus pasākumus, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu, it 
īpaši attālās un izolētās teritorijās, 
piemēram, reti apdzīvotos kalnu reģionos 
vai salās, kur ir liels atjaunojamās 
enerģijas potenciāls;
– īpašus pasākumus 12., 13. un 14.  panta 
prasību izpildei.
(iii) pasākumus no atjaunojamiem 
enerģijas resursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanai apkures un 
dzesēšanas jomā:
– vispārējus pasākumus, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu, it 
īpaši attālās un izolētās teritorijās, 
piemēram, reti apdzīvotos kalnu reģionos 
vai salās, kur ir liels atjaunojamās 
enerģijas potenciāls;
– īpašus pasākumus 12. un 13. panta 
prasību izpildei;
(iv) pasākumus no atjaunojamiem 
enerģijas resursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanai transporta 
nozarē:
– vispārējus pasākumus, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību un citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
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resursiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
– īpašus pasākumus 12. un 13. panta, kā 
arī 15., 16. un 17. panta prasību izpildei;
(v) īpašus pasākumus no biomasas iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai:
– vispārējus pasākumus, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību un citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
resursiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
– īpašus pasākumus, lai izmantotu jaunus 
biomasas avotus, ņemot vērā šādus 
principus:
– mērķu sasniegšanai vajadzīgo biomasas 
daudzumu;
– biomasas veidu un izcelsmi nosaka;
– jāsaskaņo biomasas 
pieejamība/potenciāls/imports ar mērķi;
– pasākumus izstrādā tā, lai palielinātu 
biomasas pieejamību, ņemot vērā citus 
biomasas izmantotājus (lauksaimniecība 
un ar mežsaimniecību saistītās nozares);
(f) novērtējumus:
(i) kopējo ieguvumu no katras 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, lai 
sasniegtu saistošos 2020. gada un 
starpposma mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas resursiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas, apkures un 
dzesēšanas, kā arī transporta jomā;
(ii) kopējo un galīgo energopatēriņu 
2020. gadā saskaņā ar līdzšinējo modeli 
un efektivitātes modeli;
(iii) stratēģisko vides novērtējumu, kurš 
noteikts Direktīvā 2001/42/EK un kurā ir 
iekļauti ekoloģiskie ieguvumi un ietekme, 
kāda ir no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanai.

Or. en
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Pamatojums

Attālām un izolētām teritorijām ļoti bieži ir liels atjaunojamo avotu potenciāls, kas nav 
atbilstīgi izmantots zinātības, pienācīgas plānošanas un attiecīgu finanšu instrumentu 
trūkuma dēļ. Atjaunojamā enerģija var pārvērst šīs teritorijas no atpalikušām vietām par 
pionieriem ES mērķu sasniegšanas jomā un sniegt ieguldījumu Eiropas attīstības modeļa 
izaugsmē.

Grozījums Nr. 431
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija līdz 2009. gada 30. jūnijam 
šīs direktīvas pielikumā izstrādā kopēju 
saistošu modeli valsts rīcības plāniem . Šis 
modelis paredz pamatnostādnes 
dalībvalstīm, un to izstrādā, apspriežoties 
ar dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību.
Šīs pamatnostādnes norāda valstu rīcības 
plānu struktūru, tostarp standartizētu 
informāciju par pārvaldes instrumentiem 
un kopējiem pasākumiem, ko dalībvalstis 
paredz izmantot, lai sasniegtu savus valsts 
mērķus, mērījumus/metodoloģiju un 
statistikas atskaites datus, lai aprēķinātu 
no atjaunojamiem avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaru, ar katru tehnoloģiju 
(piemēram, vēja enerģiju, bioenerģiju un 
saules enerģiju) paredzētās darbības un 
katrā nozarē (rūpniecības, 
mājsaimniecības, pakalpojumu, kā arī 
transporta) paredzētās darbības.
Dalībvalstis ziņo par vispārējiem 
pasākumiem, tostarp nodokļu, finanšu, 
tiesību vai citās politikas jomās, kuri 
veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu, kā 
arī par pasākumiem, kas paredzēti 
atjaunojamās enerģijas izmantošanai 
publiskajā sektorā.
Lai palielinātu pārredzamību investoriem 
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attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, valsts 
rīcības plānos iekļauj subsīdiju līmeņa 
aprakstu dažādām tehnoloģijām.  Šo 
informāciju publicē Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja vairākas dalībvalstis vēlas kopīgi 
īstenot savus mērķus, katra no tām savā 
valsts rīcības plānā par atjaunojamo 
enerģiju izklāsta sīkāk attiecīgos 
nolīgumus.

Or. en

Pamatojums

Kopīga divpusēja vai daudzpusēja rīcība starp dalībvalstīm ir vislabākais veids, kā 
nodrošināt, lai efektīvi un bez kaitējuma pašreizējām atbalsta sistēmām īstenotu valsts plānus 
atjaunojamās enerģijas jomā.

Grozījums Nr. 433
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izstrādājot un pārvaldot atbalsta 
shēmas atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
dalībvalstu mērķis ir nodrošināt 
ilgtermiņa stabilus pamatnosacījumus.

Or. en
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Pamatojums

Pēkšņas un pastāvīgas izmaiņas atbalsta mehānismā palielina investoru nedrošību un līdz ar 
to patērētāju izmaksas. To var ierobežot vienīgi stabili pamatnosacījumi.

Grozījums Nr. 434
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valsts rīcības plāni arī nosaka to, kā 
dalībvalstis paredz īstenot mērķus 
atjaunojamās enerģijas ražošanas jomā. 
Mērķis ir nepieļaut situāciju, kad 
dalībvalsts, kas ir nolēmusi ierobežot 
tādas enerģijas ražošanas apjomu, kura 
neveicina CO2 emisiju pieaugumu, 
kompensē šo samazinājumu ar ārzemēs 
ražotas enerģijas importu. Tas nodrošina, 
ka var izvairīties no situācijas, kurā 
atteikšanās no ražošanas avotiem, kas 
ļauj samazināt CO2 emisijas, iznīcina 
ieguvumus, kas gūti cīņā pret oglekļa 
dioksīda emisijām.

Or. sv

Pamatojums

Oglekļa dioksīda emisijām nav jāpalielinās līdz ar to, ka ražošanas avotus, kas ļauj samazināt 
CO2, aizstāj ar importu. Lai garantētu ES energoapgādi nākotnē, enerģijas apjoms, ko 
attiecīgā valsts sniedz gaidāmajam iekšējam enerģijas tirgum, nevar vairs būtiski 
samazināties. Ir ļoti būtiski nekavēt kopējo emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu.



AM\730535LV.doc 17/91 PE409.383v01-00

LV

Grozījums Nr. 435
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija līdz 2009. gada 30. jūnijam 
nodrošina modeli valsts rīcības plāniem, 
lai sniegtu dalībvalstīm pamatnostādnes 
par obligātajiem elementiem, kas prasīti 
saistībā ar 3. pantu.

Or. en

Pamatojums

Valsts energoefektivitātes rīcības plānu modeļa trūkums aizkavēja šo plānu iesniegšanu.

Grozījums Nr. 436
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 
31. martam informē Komisiju par valsts
rīcības plānu.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par 
rīcības plāniem atjaunojamās enerģijas 
jomā ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. de

Pamatojums

Rīcības plāni atjaunojamās enerģijas jomā ir visbūtiskākie instrumenti, lai sasniegtu mērķus, 
un ir jāizstrādā dalībvalstīm īsā laikā.
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Grozījums Nr. 437
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada
31. martam informē Komisiju par valsts 
rīcības plānu.

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada
31. martam informē Komisiju par valsts 
rīcības plāniem. Komisija līdz 
2009. gadam nodrošina valsts rīcības 
plānu modeli, lai sniegtu pamatnostādnes 
dalībvalstīm un atvieglotu salīdzinošo 
novērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir vienīgi loģiski, ka tiek paziņots par valsts plāniem pēc šīs direktīvas transponēšanas. 
Komisijas pamatnostādnes vienkāršos un paātrinās šo procesu. Lai valsts rīcības plāni 
sniegtu skaidru redzējumu, tiem jābūt sagatavotiem un paziņotiem Komisijai pirms AEA 
direktīvas transponēšanas valsts tiesību aktos, ņemot vērā prasīto likumdošanas, 
reglamentējošo un tehnisko pielāgojumu apjomu un sarežģītību. 

Grozījums Nr. 438
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 
31. martam informē Komisiju par valsts 
rīcības plānu.

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 
31. martam informē Komisiju par valsts 
rīcības plānu. Valsts rīcības plānus un to 
novērtējumu, ko veikusi Komisija, nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi novērtēt valsts plānus un nosūtīt tos Eiropas Savienības likumdevējām iestādēm, lai 
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nodrošinātu procesa norisi.

Grozījums Nr. 439
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Triju mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts saskaņā ar 2. punktu ir 
paziņojusi par rīcības plānu, Komisija var 
noraidīt šo plānu vai kādu tā daļu tāpēc, 
ka plānā nav iekļauti visi 1.b punktā 
prasītie elementi vai tas neatbilst 
obligātajiem I pielikumā noteiktajiem 
mērķiem. Šādā gadījumā dalībvalstis 
ierosina grozījumus, un valsts rīcības 
plāns netiek uzskatīts par pieņemtu, pirms 
Komisija nav pieņēmusi šos grozījumus. 
Komisija sniedz pamatojumu par jebkuru 
noraidīšanas lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka dalībvalsts virzība tiek pienācīgi uzraudzīta un jebkura neatbilsme 
nekavējoties un efektīvi izlabota, ir jāpieņem stingrākas procedūras attiecībā uz iesniegtajiem 
rīcības plāniem atjaunojamās enerģijas jomā. Tiem pēc tam jābūt dalībvalstīm saistošiem.

Grozījums Nr. 440
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts, kuras no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir zemāks, nekā norādīts 

svītrots
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1. pielikuma B daļā minētajā 
orientējošajā shēmā, vēlākais līdz nākamā 
gada 30. jūnijam iesniedz Komisijai jaunu 
valsts rīcības plānu, kurā izklāstīti 
atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
nākotnē no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvars būtu 
vienāds vai lielāks par to, kas norādīts 
I pielikuma B daļas indikatīvajā līknē.

Or. de

Pamatojums

Var būt neefektīvi gaidīt panākumus pēc diviem gadiem, it īpaši tāpēc, ka atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanas pieaugums ir saistīts ar tehnoloģisko attīstību.

Grozījums Nr. 441
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Novērtējot dalībvalsts pūliņus, 
Komisijai ir jāņem vērā šīs valsts 
panākumi to pasākumu īstenošanā, kuri 
ir noteikti valsts energoefektivitātes 
rīcības plānā, kas minēts Direktīvā 
2006/32/EK.  

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā tiešo saikni starp energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunojamo enerģijas avotu 
veicināšanas mērķiem, dalībvalstu panākumi energoefektivitātes jomā ir jānovērtē plašākā 
kontekstā attiecībā uz šajā direktīvā noteikto mērķu sasniegšanu.
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Grozījums Nr. 442
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Galīgo no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas patēriņu katrā 
dalībvalstī aprēķina kā turpmāk minēto 
rādītāju summu:

5. Galīgo no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas patēriņu katrā 
dalībvalstī aprēķina kā turpmāk minēto 
rādītāju summu:

(a) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas galīgais patēriņš;

(a) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas fiziskais galīgais 
patēriņš;

(b) apkurei un dzesēšanai izmantotās no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas galīgais patēriņš; kā arī,

(b) apkurei un dzesēšanai izmantotās no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas fiziskais galīgais patēriņš; kā arī, 

(c) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas galīgais patēriņš
transporta nozarē.

(c) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas fiziskais galīgais patēriņš
transporta nozarē.

Or. de

Pamatojums

Fiziskais skaits ir fiziska objekta uzskaitāma īpašība, kas var būt vai nu tieši izmērāma, vai 
arī aprēķināma no izmērītā daudzuma. Tādēļ tā ir skaidrāka juridiskā definīcija, lai 
aprēķinātu galīgo tās enerģijas patēriņu, kura iegūta no atjaunojamiem avotiem.

Grozījums Nr. 443
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas galīgais patēriņš 
transporta nozarē.

(c) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas fiziskais galīgais patēriņš 
dažādos transporta veidos.

Or. de
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Pamatojums

Saskaņā ar principu „piesārņotājs maksā” (ES līguma 174. panta 2. punkts) trasnporta 
veidiem, kas šobrīd rada vislielāko fosilā kurināmā patēriņu un visvairāk CO2 emisiju, ir 
jāsniedz vislielākais ieguldījums, lai īstenotu 10 % atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi. 
Ierosinātais papildinājums nodrošina pārredzamību apgrūtinājuma sadales jomā transporta 
nozarē.

Grozījums Nr. 444
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. punkta (c) apakšpunkta nolūkā no 
atjaunojamiem avotiem iegūtās enerģijas 
galīgo patēriņu aprēķina kā pasažieru 
proporciju uz kilometru vai kravas tonnu 
proporciju uz kilometru, izmantojot 
transportu, ko darbina ar elektroenerģiju, 
kas iegūta no atjaunojamiem avotiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 445
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. punkta (c) apakšpunkta nolūkā no 
atjaunojamiem avotiem iegūtu enerģiju 
uzskaitīs četrkārtīgi saistībā ar 10 % 
mērķa sasniegšanu, lai atspoguļotu 
elektroenerģijas tehnoloģijas 
priekšrocības.

Or. en
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Grozījums Nr. 446
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var prasīt Komisijai 
1. punkta nolūkā ņemt vērā citus 
pasākumus, ko tās ir veikušas, lai 
ierobežotu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un paaugstinātu apgādes drošību. 
Komisija lemj par pielāgojumiem 
dalībvalsts galīgajam tās enerģijas 
patēriņam, kura iegūta no atjaunojamiem 
avotiem 2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanai ir jābūt vienai no ES galvenajām prioritātēm.  No 
atjaunojamiem avotiem iegūtās enerģijas patēriņa palielināšana ir tikai viens no veidiem, kā 
sekmēt šā galvenā mērķa sasniegšanu. Tādēļ Komisijai, novērtējot atjaunojamās enerģijas 
mērķi, arī jāņem vērā citi enerģijas ražošanas veidi ar zemu oglekļa saturu.

Grozījums Nr. 447
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var Komisijai lūgt 
1. punktā ņemt vērā to teritorijā notiekošo 
atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu 
ilgstošu būvniecību saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

svītrots

(a) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas būvniecība jāuzsāk līdz 
2016. gadam; 
(b) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas ražošanas jaudai jābūt vienādai 
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vai lielākai par 5000 MW; 
(c) nedrīkst sniegt iespēju uzsākt iekārtas 
ekspluatāciju līdz 2020. gadam;
(d) jāsniedz iespēja uzsākt iekārtas 
ekspluatāciju līdz 2022. gadam;
Komisija lemj, kādas korekcijas veikt 
attiecīgās dalībvalsts galīgajā enerģijas 
patēriņā 2020. gadam, ņemot vērā 
būvniecības izpildes pakāpi, iekārtai 
nodrošināto finansiālā atbalsta apjomu, 
kā arī atjaunojamās enerģijas apjomu, ko 
vidēji gadā ražos iekārta, tiklīdz tā būs 
pabeigta. 
Rīkojoties saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru, Komisija izstrādā šā 
nosacījuma īstenošanas noteikumus 
vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim.

Or. sl

Grozījums Nr. 448
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var Komisijai lūgt 1. punktā 
ņemt vērā to teritorijā notiekošo 
atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu 
ilgstošu būvniecību saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

2. Dalībvalstis var Komisijai lūgt 1. punktā 
ņemt vērā to teritorijā notiekošo 
atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu 
ilgstošu būvniecību ar nosacījumu, ka 
atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtas 
būvniecība ir uzsākta līdz 2019. gadam:

(a) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas būvniecība jāuzsāk līdz 
2016. gadam;

(b) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas ražošanas jaudai jābūt vienādai 
vai lielākai par 5000 MW; 
(c) nedrīkst sniegt iespēju uzsākt iekārtas 
ekspluatāciju līdz 2020. gadam;
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(d) jāsniedz iespēja uzsākt iekārtas 
ekspluatāciju līdz 2022. gadam;

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt pēc iespējas lielākai rīcības brīvībai, un tām nepiemēro pārāk 
ierobežojošus nosacījumus.

Grozījums Nr. 449
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var Komisijai lūgt 1. punktā 
ņemt vērā to teritorijā notiekošo 
atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu 
ilgstošu būvniecību saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

2. Dalībvalstis var Komisijai lūgt 1. punktā 
ņemt vērā to teritorijā notiekošo 
atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu 
ilgstošu būvniecību saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

(a) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas būvniecība jāuzsāk līdz 
2016. gadam;

(a) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas būvniecība jāuzsāk līdz 
2018. gadam;

(b) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas ražošanas jaudai jābūt vienādai vai 
lielākai par 5000 MW;

atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtas 
ražošanas jaudai jābūt vienādai vai lielākai 
par 1000 MW vai vismaz jāatbilst 5 % no 
attiecīgās dalībvalsts maksimālās 
elektroenerģijas ražošanas jaudas;

(c) nedrīkst sniegt iespēju uzsākt iekārtas 
ekspluatāciju līdz 2020. gadam;

(c) nedrīkst sniegt iespēju uzsākt iekārtas 
ekspluatāciju līdz 2020. gadam;

(d) jāsniedz iespēja uzsākt iekārtas 
ekspluatāciju līdz 2022. gadam;

(d) jāsniedz iespēja uzsākt iekārtas 
ekspluatāciju līdz 2024. gadam;

Or. en

Pamatojums

Sākotnēji noteiktās prasības ir diskriminējošas, jo tās veicina šā noteikuma piemērošanu tikai 
ļoti ierobežotā skaitā gadījumu un attiecībā uz īpašām atjaunojamio avotu tehnoloģijām.



PE409.383v01-00 26/91 AM\730535LV.doc

LV

Grozījums Nr. 450
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var Komisijai lūgt 1. punktā 
ņemt vērā to teritorijā notiekošo
atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu 
ilgstošu būvniecību saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

2. Dalībvalstis var Komisijai lūgt 1. punktā 
ņemt vērā atjaunojamās enerģijas 
ražošanas iekārtu ilgstošu būvniecību 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Vārdu „to teritorijā notiekošo” iekļaušana varētu ierobežot Direktīvas piemērošanu tādējādi, 
ka gadījumā, ja projekts notiek divās dalībvalstīs, netiktu pieļauts elastības nosacījums.

Grozījums Nr. 451
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas būvniecība jāuzsāk līdz 
2016. gadam;

(a) atļaujas, kas ir vajadzīgas 
atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtas 
būvniecībai, ir jāizsniedz līdz 
2015. gadam,

Or. de

Pamatojums

Ir neizbēgami, ka daudzi celtniecības projekti aizkavēsies. Līdz ar to ir nepieciešama zināma 
elastība. Iekļaujot celtniecības projektus, kas uzsākti sešus mēnešus pēc noteiktā termiņa, tiek 
panākta zināma elastība attiecībā uz starpposma mērķi, nekavējot progresu (ja tas nenoved 
pie mērķa mīkstināšanas).
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Grozījums Nr. 452
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas būvniecība jāuzsāk līdz 
2016. gadam;

(a) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas būvniecība jāuzsāk līdz 
2018. gadam;

Or. en

Pamatojums

Ja celtniecība ir jāuzsāk līdz 2016.gadam, kā to paredz 5. panta 2. punkta (a) apakšpunkts, 
tas varētu radīt nevajadzīgus ierobežojumus. Jūras vēju rotoru parks, kura celtniecībai varētu 
būt vajadzīgi divi gadi, tiktu izslēgts no šīs direktīvas piemērošanas jomas, tomēr tas būtu 
jāiekļauj dalībvalstu ieguldījumā, lai sasniegtu to mērķus.  Šī prasības piemērošana ir 
jāpagarina līdz 2018. gadam.

Grozījums Nr. 453
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas ražošanas jaudai jābūt vienādai 
vai lielākai par 5000 MW;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai sekmētu, ka atjaunojamo enerģijas avotu mērķa īstenošanā tiek ņemtas vērā arī mazākas 
iekārtas, būtu jāiekļauj visas iekārtas.
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Grozījums Nr. 454
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija lemj, kādas korekcijas veikt 
attiecīgās dalībvalsts galīgajā enerģijas 
patēriņā 2020. gadam, ņemot vērā 
būvniecības izpildes pakāpi, iekārtai 
nodrošināto finansiālā atbalsta apjomu, 
kā arī atjaunojamās enerģijas apjomu, ko 
vidēji gadā ražos iekārta, tiklīdz tā būs 
pabeigta.

Komisija lemj, kādas korekcijas veikt 
attiecīgās dalībvalsts galīgajā enerģijas 
patēriņā 2020. gadam, ņemot vērā 
atjaunojamās enerģijas apjomu, ko vidēji 
gadā ražos iekārta, tiklīdz tā būs pabeigta.

Or. de

Pamatojums

Vienīgais atbilstīgais faktors, lai varētu aprēķināt šo iekārtu ieguldījumu, ir to ražošanas 
apjoms, jo šīs direktīvas mērķis ir palielināt atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru enerģijas 
gala patēriņā ES.

Grozījums Nr. 455
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka 
nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav 
iespējams sasniegt no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaru galīgajā enerģijas patēriņā 
2020. gadam, kā noteikts I pielikuma 
tabulas trešajā slejā, tā paziņo to 
Komisijai pēc iespējas ātrāk. Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai ir pierādīti 
nepārvaramas varas apstākļi, un attiecīgā 
gadījumā nolemj, kādas korekcijas tiks 
veiktas dalībvalsts no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 

svītrots



AM\730535LV.doc 29/91 PE409.383v01-00

LV

galīgajā patēriņā 2020. gadam. 4. 

Or. de

Pamatojums

Atsauce uz „nepārvaramas varas apstākļiem” ir nevajadzīga. 

Grozījums Nr. 456
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka nepārvaramas 
varas apstākļu dēļ nav iespējams sasniegt 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas īpatsvaru galīgajā 
enerģijas patēriņā 2020. gadam, kā noteikts 
I pielikuma tabulas trešajā slejā, tā paziņo 
to Komisijai pēc iespējas ātrāk. Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai ir pierādīti 
nepārvaramas varas apstākļi, un attiecīgā 
gadījumā nolemj, kādas korekcijas tiks 
veiktas dalībvalsts no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas galīgajā 
patēriņā 2020. gadam. 4.

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka nepārvaramas 
varas apstākļu dēļ nav iespējams sasniegt 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas īpatsvaru galīgajā 
enerģijas patēriņā 2020. gadam, kā noteikts 
I pielikuma tabulas trešajā slejā, tā paziņo 
to Komisijai pēc iespējas ātrāk. Komisija 
pēc plašām konsultācijām ar attiecīgo 
dalībvalsti pieņem lēmumu par to, vai ir 
pierādīti nepārvaramas varas apstākļi, un 
attiecīgā gadījumā nolemj, kādas 
korekcijas tiks veiktas dalībvalsts no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas galīgajā patēriņā 2020. gadam. 4.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka nepārvaramas 
varas apstākļu dēļ nav iespējams sasniegt 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka nepārvaramu 
šķēršļu dēļ nav iespējams sasniegt no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
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iegūtas enerģijas īpatsvaru galīgajā 
enerģijas patēriņā 2020. gadam, kā noteikts 
I pielikuma tabulas trešajā slejā, tā paziņo 
to Komisijai pēc iespējas ātrāk. Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai ir pierādīti 
nepārvaramas varas apstākļi, un attiecīgā 
gadījumā nolemj, kādas korekcijas tiks 
veiktas dalībvalsts no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas galīgajā 
patēriņā 2020. gadam. 4. 

enerģijas īpatsvaru galīgajā enerģijas 
patēriņā 2020. gadam, kā noteikts 
I pielikuma tabulas trešajā slejā, tā paziņo 
to Komisijai pēc iespējas ātrāk. Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai ir pierādīti 
nepārvarami šķēršļi, un attiecīgā gadījumā 
nolemj, kādas korekcijas tiks veiktas 
dalībvalsts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas galīgajā patēriņā 
2020. gadam. 4.

Or. en

Pamatojums

„Nepārvaramas varas apstākļi" ir juridisks termins (piemēram, iepriekš paredzētu šķēršļu 
izslēgšana), kas parasti nav vēlams nevienā direktīvā. Tādēļ būtu jāizmanto cits formulējums, 
piemēram, „nepārvarami šķēršļi”.

Grozījums Nr. 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
galīgais no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas patēriņš ir 
dalībvalstī no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem ražotās elektroenerģijas 
daudzums, kas koriģēts saskaņā ar 
10. pantu, izslēdzot to elektroenerģijas 
daudzumu, kas iegūts no sūkņu 
hidroakumulācijas elektrostacijām, 
izmantojot ūdeni, kas iepriekš bijis 
sūknēts kalnup.

4. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
galīgais no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas patēriņš ir 
dalībvalstī no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem ražotās elektroenerģijas 
daudzums, izslēdzot to elektroenerģijas 
daudzumu, kas iegūts no sūkņu 
hidroakumulācijas elektrostacijām un 
atbilst iepriekš sūknētā ūdens apjomam.

Or. es

Pamatojums

No jauktajām sūknēšanas iekārtām iegūtās atjaunojamās enerģijas aprēķināšana ir skaidri 
jāprecizē, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tiek piemēroti vienoti kritēriji. Vienkāršas 
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sūknēšanas gadījumā nav sarežģījumu, ja visa šādās iekārtās saražotās enerģija nav iegūta 
no atjaunojamiem avotiem. Jauktās sūknēšanas gadījumā ir jāaprēķina no dabīgiem avotiem 
ražotās elektroenerģijas daļa.  Vienkāršības labad varētu apsvērt iespēju noteikt fiksētu no 
sūknēšanas atgūtas enerģijas procentuālo daļu, kas būtu 60-70 %  no kopējā sūknēšanas 
patēriņa.

Grozījums Nr. 459
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
galīgais no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas patēriņš ir 
dalībvalstī no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem ražotās elektroenerģijas 
daudzums, kas koriģēts saskaņā ar 
10. pantu, izslēdzot to elektroenerģijas 
daudzumu, kas iegūts no sūkņu 
hidroakumulācijas elektrostacijām,
izmantojot ūdeni, kas iepriekš bijis sūknēts 
kalnup.

4. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
galīgais no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas patēriņš ir 
dalībvalstī no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem ražotās elektroenerģijas 
daudzums, kas koriģēts saskaņā ar 
10. pantu, izslēdzot to elektroenerģijas 
daudzumu, kas iegūts sūkņu 
hidroakumulācijas elektrostacijās no
ūdens, kas iepriekš bijis sūknēts kalnup.

Or. de

Pamatojums

Sūkņu hidroakumulācijas elektrostacijās ražotas elektroenerģijas izslēgšanu no Komisijas 
priekšlikuma var uzskatīt visas hidroakumulācijas elektrostacijās ražotas elektroenerģijas 
izslēgšanu, tostarp tas attiecas arī uz to iekārtu izslēgšanu no mērķa sasniegšanas, kuras 
izmanto dabisko plūdumu.   Līdz ar to ir vajadzīgs skaidrojums, lai norādītu, ka tiek izslēgta 
vienīgi elektroenerģijas ražošana hidroakumulācijas elektrostacijās.
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Grozījums Nr. 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja rūpniecības un pašvaldību atkritumu 
bioloģiski noārdāmo daļu nevar precīzi 
aprēķināt, tiek ņemti vērā 70 % no šādu 
atkritumu kopējā apjoma.

Or. es

Pamatojums

Lai aprēķinātu rūpniecības un pašvaldību atkritumu bioloģiski noārdāmo daļu, Eurostat
izmanto 50 % daļu. Vairākās dalībvalstīs veiktie pētījumi liecina, ka 70 % atkritumu ir 
bioloģiski noārdāmi, un līdz ar to šajā gadījumā varētu noteikt visās dalībvalstīs 
piemērojamo kopējo procentuālo daļu.

Grozījums Nr. 461
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Hidroenerģijas centrālē ražoto 
elektroenerģiju ņem vērā saskaņā ar 
II pielikumā minēto normalizācijas 
formulu.

Hidroenerģijas centrālē ražoto 
elektroenerģiju normalizē, lai ņemtu vērā 
gada izmaiņas pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma. Rīkojoties saskaņā ar 
21. panta 2. punktā minēto procedūru, 
Komisija izstrādā normalizācijas 
noteikumus xxx.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā formula dažos gadījumos izkropļoti ataino ražošanu.  Formula neatspoguļo pareizi 
gadā saražoto, ja iekārta ir pārveidota, bet, palielinoties ražošanai, nav palielinājusies tās 
jauda. Iinvestīcijas, kas palielina jaudu, bet nepalielina saražotās enerģijas daudzumu, arī 
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tiek atainotas nepareizi. Komitoloģijas procedūrā ir jāizstrādā veiksmīgāka hidroenerģijas 
ražošanas normalizācijas formula.

Grozījums Nr. 462
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Hidroenerģijas centrālē ražoto 
elektroenerģiju ņem vērā saskaņā ar 
II pielikumā minēto normalizācijas 
formulu.

Hidroenerģijas un vēja enerģijas centrālē 
ražoto elektroenerģiju ņem vērā saskaņā ar 
II pielikumā minēto normalizācijas 
formulu.

Or. de

Pamatojums

Hidroenerģijas un vēja enerģijas centrālē ražotā elektroenerģija ir jāņem vērā saskaņā ar 
II pielikumā minēto normalizācijas formulu.

Grozījums Nr. 463
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
galīgais no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas apkurei un dzesēšanai 
izmantotās enerģijas patēriņš ir no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas patēriņš, ko apkures un
dzesēšanas nolūkos piegādā ražošanas
nozarei, transporta nozarei, 
mājsaimniecībām, pakalpojumu, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarei, tostarp no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 

5. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
galīgo no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūto apkurei un dzesēšanai izmantoto
enerģiju aprēķina kā dalībvalstī no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem saražotās 
komunālās apkurei un dzesēšanai 
paredzētās enerģijas daudzumu un citu no 
atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas
patēriņu, ko apkures, dzesēšanas un 
pārstrādes nolūkos saskaņā ar 10. pantu 
piegādā rūpniecībai, transportam, 
mājsaimniecībām, pakalpojumu, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
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dzesēšanai izmantotais enerģijas patēriņš, 
kas koriģēts saskaņā ar 10. pantu.

zivsaimniecības nozarei.

Or. xm

Pamatojums

5. pantā, kas attiecas uz aprēķiniem, uzsvars ir likts uz to, lai tie būtu saskaņoti. Komisija 
ierosina, ka (atjaunojamās) enerģijas galīgajā patēriņā būtu jāietver sadales zudumi: 
Zviedrija to atbalsta, jo 6. pantā ietvertos izcelsmes apliecinājumus izsniedz elektroenerģijas 
ražošanai, apkurei un dzesēšanai, un tādēļ tas ietver sadales zudumus. Turklāt šajā pantā ir 
kļūda, jo transports ir ietverts 5. panta 1. punkta (c) apakšpunktā un līdz ar to būtu jāsvītro 
no 5. panta 5. punkta.

Grozījums Nr. 464
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens. Termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ņem vērā 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras 
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1980/2000, vajadzības gadījumā, jo 
īpaši Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar 
minēto regulu.

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot aerotermālo, ģeotermālo un 
hidrotermālo enerģiju, ja primārās 
enerģijas ievades daudzums ir mazāks par 
galīgo enerģijas ieguvumu. Attiecībā uz
atjaunojamo enerģiju, ko saražo 
siltumsūkņi, tiek ņemta vērā vienīgi vides 
izcelsmes daļa (aerotermālā, ģeotermālā 
un hidrotermālā enerģija).

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkni var uzskatīt par atjaunojamās enerģijas avotu tikai tad, ja izsmeļamās primārās 
enerģijas ievades daudzums ir mazāks par galīgo enerģijas ieguvumu. Šāda pieeja ir īpaši 
būtiska, lai sasniegtu ES enerģijas un klimata aizsardzības mērķus.
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Grozījums Nr. 465
Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens. Termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ņem vērā 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1980/2000, vajadzības gadījumā, jo 
īpaši Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar 
minēto regulu.

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo, zemes termālo, 
aerotermālo vai hidrotermālo enerģiju no 
zemes, gaisa vai ūdens, ja atjaunojamības 
koeficients ir lielāks par 0, t.i., ieguvums 
ni atjaunojamiem enerģijas avotiem ir 
lielāks par enerģijas ievadi no citiem 
avotiem. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka direktīvā tiek ietverti siltumsūkņi, kas patiešām var ražot atjaunojamo 
enerģiju, un ka tiek izslēgti pārējie, mēs vēlētos ierosināt jaunu principu, lai noteiktu, vai 
siltumsūkni var uzskatīt par atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju: visi siltumsūkņi, kas saražo 
vairāk atjaunojamās enerģijas, nekā patērē primāro enerģiju, tiek uzskatīti par atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju. To varētu aprēķināt ar atjaunojamības koeficientu (COR).

    E AEA
COR =      - 1 > 0  
               E citi avoti
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Grozījums Nr. 466
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens. Termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot apkārtējā gaisa
siltumenerģiju, ņem vērā 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras 
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1980/2000, vajadzības gadījumā, jo 
īpaši Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar 
minēto regulu.

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot aerotermālo, ģeotermālo un 
hidrotermālo enerģiju, ja primārās 
enerģijas ievades daudzums ir mazāks par 
galīgo enerģijas ieguvumu. Attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju, ko saražo 
siltumsūkņi, tiek ņemta vērā vienīgi vides 
izcelsmes daļa (aerotermālā, ģeotermālā 
un hidrotermālā enerģija).

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkni var uzskatīt par atjaunojamās enerģijas avotu tikai tad, ja izsmeļamās primārās 
enerģijas ievades daudzums ir mazāks par galīgo enerģijas ieguvumu. Šāda pieeja ir īpaši 
būtiska, lai sasniegtu ES enerģijas un klimata aizsardzības mērķus.

Grozījums Nr. 467
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens. Termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ņem vērā 1. punkta 

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens, atkritumsiltumu vai citu 
termālo siltumu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, tiktāl, cik tā pārsniedz 
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b) apakšpunktā, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras 
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1980/2000, vajadzības gadījumā, jo 
īpaši Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar 
minēto regulu.

galīgo neatjaunojamo resursu enerģijas 
patēriņu, kas ir vajadzīgs sistēmas 
darbībai.

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņus izmanto, lai uzlabotu enerģijas atgūšanu no dūmvadu gāzēm un citiem 
atkritumsiltuma avotiem, un tie ražo siltumenerģiju komunālajai apkurei un dzesēšanai un ir 
jāņem vērā galīgajā no atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas patēriņā.

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 lietderīgo siltumu, gala enerģijas 
ievade ir jāatskaita no ģeotermālās enerģijas ražošanas apkures un dzesēšanas vajadzībām.

Grozījums Nr. 468
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens. Termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ņem vērā 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras 
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1980/2000, vajadzības gadījumā, jo 
īpaši Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar minēto 

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo apkures vai 
dzesēšanas sistēmas, izmantojot 
ģeotermālo enerģiju no zemes vai ūdens, 
vienīgi tiktāl, cik tā pārsniedz no 
neatjaunojamiem avotiem iegūtas 
primārās enerģijas ievadi, kas vajadzīga 
sistēmas darbībai.. Šādām apkures vai 
dzesēšanas sistēmām jābūt pareizi 
konstruētām un uzstādītām, un tās 
jāpasūta kompetentai un apmācītai 
personai. To siltumsūkņu 
energoefektivitātei, kas izmanto 
ģeotermālo enerģiju no zemes vai ūdens, 
ir jāatbilst minimālajām prasībām par 
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regulu. ekomarķējumu, kuras noteiktas atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 1980/2000, jo īpaši 
Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar minēto 
regulu.

Or. de

Pamatojums

Visefektīvākos šiltumsūkņu veidus var subsidēt vienīgi saskaņā ar Direktīvu 2007/742/EK. Uz 
termālo enerģiju, kas iegūta no siltuma sūkņiem, attiecas Direktīva 2006/32/EK par enerģijas 
galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem. Ar grozījumu arī paredzēts 
nodrošināt, lai dažādu veidu sūkņus uzstādītu kompetents un pilnībā apmācīts personāls.

Grozījums Nr. 469
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens. Termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ņem vērā 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras 
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1980/2000, vajadzības gadījumā, jo 
īpaši Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar minēto 
regulu.

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālās enerģijas atjaunojamo daļu, 
ko ražo siltumsūkņi, izmantojot 
ģeotermālos resursus no zemes vai ūdens 
vai izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras 
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 
1980/2000, vajadzības gadījumā, jo īpaši 
Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar minēto 
regulu. Atjaunojamo daļu noteiks kā 
atšķirību starp termālo enerģiju, ko 
saražojis siltumsūknis, un primāro 
parasto enerģiju, ko patērējis 
siltumsūknis.

Or. en
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Pamatojums

Visi siltumsūkņi neatkarīgi no tehnoloģijas paredz izmantot parasto enerģiju. Tādēļ nav 
pareizi uzskatīt kopējo siltumsūkņa saražoto enerģijas daudzumu par atjaunojamo enerģiju. 
Būtu jāņem vērā vienīgi kopējās saražotās termālās enerģijas atjaunojamā daļa. Šī daļa 
atbilst atšķirībai starp termālo enerģiju, ko saražojis siltumsūknis, un primāro parasto 
enerģiju, ko patērējis siltumsūknis. Turklāt šī pieeja ir pamatā ekomarķējumam, kas ir minēts 
šajā pantā, kurā noteikti visu veidu siltumsūkņu obligātie standarti.

Grozījums Nr. 470
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens. Termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ņem vērā 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras 
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1980/2000, vajadzības gadījumā, jo 
īpaši Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar minēto 
regulu.

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālās enerģijas atjaunojamo daļu, 
ko ražo siltumsūkņi, izmantojot 
ģeotermālos resursus no zemes vai ūdens 
vai izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras 
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 
1980/2000, vajadzības gadījumā, jo īpaši 
Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar minēto 
regulu. Atjaunojamo daļu noteiks kā 
atšķirību starp termālo enerģiju, ko 
saražojis siltumsūknis, un primāro 
parasto enerģiju, ko patērējis 
siltumsūknis.

Or. en

Pamatojums

Visi siltumsūkņi neatkarīgi no tehnoloģijas paredz izmantot parasto enerģiju (elektroenerģiju, 
dabas gāzi utt.). Tādēļ nav pareizi uzskatīt kopējo siltumsūkņa saražoto enerģijas daudzumu 
par atjaunojamo enerģiju. Būtu jāņem vērā vienīgi kopējās saražotās termālās enerģijas 
atjaunojamā daļa. Šī daļa atbilst atšķirībai starp termālo enerģiju, ko saražojis siltumsūknis, 
un primāro parasto enerģiju, ko patērējis siltumsūknis.
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Grozījums Nr. 471
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
5. pants.– 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens. Termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ņem vērā 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja šādu siltumsūkņu 
energoefektivitāte atbilst minimālajām 
prasībām par ekomarķējumu, kuras 
noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1980/2000, vajadzības gadījumā, jo 
īpaši Lēmumā 2007/742/EK noteiktajām 
lietderības koeficienta minimālajām 
prasībām, kas pārskatītas saskaņā ar 
minēto regulu.

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem 
vērā termālo enerģiju, ko ražo siltumsūkņi, 
izmantojot ģeotermālo enerģiju no zemes 
vai ūdens. Termālo enerģiju, ko ražo 
siltumsūkņi, izmantojot apkārtējā gaisa 
siltumenerģiju, ņem vērā 1. punkta b) 
apakšpunktā, izmantojot Eurostat
atjaunojamās enerģijas statistikas 
metodoloģiju un definīcijas.

Or. en

Pamatojums

Plāns uzraudzīt atjaunojamās enerģijas patēriņu, kā noteikts Enerģijas statistikas regulas 
7.b pantā, apstiprina atbilstības principu starp 5. punkta 5. apakšpunktu un 5. punkta 
8. apakšpunktu tā, lai visā atjaunojamās enerģijas uzraudzības gaitā tiktu izmantota vienota 
(Eurostat) metodoloģija un definīcijas.

Grozījums Nr. 472
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Termālo enerģiju, ko ražo pasīvās 
enerģijas sistēmas, ar kuru starpniecību 
zemāks enerģijas patēriņš ir sasniegts 

svītrots
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pasīvā veidā, izmantojot ēku konstrukciju 
vai siltumenerģiju, kas iegūta no 
neatjaunojamiem enerģijas avotiem, 
neņem vērā šā panta 1. punkta 
b) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Plāns uzraudzīt atjaunojamās enerģijas patēriņu, kā noteikts Enerģijas statistikas regulas 
7.b pantā, apstiprina atbilstības principu starp 5. punkta 5. apakšpunktu un 5. punkta 
8. apakšpunktu tā, lai visā atjaunojamās enerģijas uzraudzības gaitā tiktu izmantota vienota 
(Eurostat) metodoloģija un definīcijas.

Grozījums Nr. 473
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstīm ir jāveicina un jāsekmē 
energoefektivitāte un enerģijas taupīšana 
kā īpaši būtiskas metodes, lai 
paaugstinātu atjaunojamās enerģijas 
procentuālo īpatsvaru un vieglāk 
sasniegtu mērķi, kas noteikts šajā 
direktīvā.

Or. it

Grozījums Nr. 474
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem trešās 
valstīs, ņem vērā tikai tādēļ, lai novērtētu 

9. Elektroenerģiju un transporta nozarē 
izmantojamo enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem trešās 
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atbilstību šīs direktīvas prasībām attiecībā 
uz valstu mērķiem, ja:

valstīs, ņem vērā, lai novērtētu atbilstību 
šīs direktīvas prasībām attiecībā uz valsts 
mērķiem, tikai tad, ja:

(a) to patērē Kopienas teritorijā; (a) tās fiziski patērē Kopienas teritorijā;

(b) elektroenerģiju ražo iekārta, ko sāka 
ekspluatēt pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas; kā arī,

(b) tās ražo jaunā iekārtā; kā arī,

(c) par to izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu, kas ietilpst izcelsmes 
apliecinājumu sistēmā, kura ir līdzvērtīga 
šajā direktīvā noteiktajai sistēmai.

(c) par tām izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu, kas ietilpst izcelsmes 
apliecinājumu sistēmā, kura ir līdzvērtīga 
šajā direktīvā noteiktajai sistēmai.

Or. de

Pamatojums

Ir vajadzīgs noteikums par biodegvielu atbilstīgi 5. panta 9. pantam, lai ņemtu vērā no trešām 
valstīm importētu elektroenerģiju ar mērķi veicināt papildu ražošanu.

Grozījums Nr. 475
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem trešās 
valstīs, ņem vērā tikai tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šīs direktīvas prasībām attiecībā 
uz valstu mērķiem, ja:

9. Elektroenerģiju un transporta nozarē 
izmantojamo enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem trešās 
valstīs, ņem vērā, lai novērtētu atbilstību 
šīs direktīvas prasībām attiecībā uz valsts 
mērķiem, tikai tad, ja tās:

(a) to patērē Kopienas teritorijā; (a) fiziski ieved un patērē Kopienas 
teritorijā;

(b) elektroenerģiju ražo iekārta, ko sāka 
ekspluatēt pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas; kā arī, 

(b) ražo iekārta, ko sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas; kā arī, 

(c) par to izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu, kas ietilpst izcelsmes 
apliecinājumu sistēmā, kura ir līdzvērtīga 
šajā direktīvā noteiktajai sistēmai.

izsniedz tādu izcelsmes apliecinājumu, kas 
ietilpst izcelsmes apliecinājumu sistēmā, 
kura ir līdzvērtīga šajā direktīvā noteiktajai 
sistēmai.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atjaunojamās enerģijas papildu patēriņu transporta jomā, transporta nozare 
ir jāiekļauj šajā pantā. Papildinājumu „fiziski ieved” ir apspriedusi Padomes Enerģētikas 
darba grupa, un tas uzlabo Komisijas priekšlikumu.

Grozījums Nr. 476
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem trešās 
valstīs, ņem vērā tikai tādēļ, lai novērtētu 
atbilstību šīs direktīvas prasībām attiecībā 
uz valstu mērķiem, ja:

9. Enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem trešās valstīs, ņem vērā 
tikai tādēļ, lai novērtētu atbilstību šīs 
direktīvas prasībām attiecībā uz valstu 
mērķiem, ja:

Or. it

Pamatojums

Tirdzniecība ar trešām valstīm ir jāpieņem ne tikai attiecībā uz elektroenerģiju, bet arī 
apkuri, dzesēšanu un transportu.  Dalībvalstu iespēja izmantot izcelsmes apliecinājumus no 
trešām valstīm, nepārsniedzot 50 % atšķirību starp nozares mērķi un 2005. gadā sasniegto 
rezultātu, nodrošina papildināmības principa ievērošanu.

Grozījums Nr. 477
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to patērē Kopienas teritorijā; svītrots

Or. it
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Pamatojums

Tirdzniecība ar trešām valstīm ir jāpieņem ne tikai attiecībā uz elektroenerģiju, bet arī 
apkuri, dzesēšanu un transportu.  Dalībvalstu iespēja izmantot izcelsmes apliecinājumus no 
trešām valstīm, nepārsniedzot 50 % atšķirību starp nozares mērķi un 2005. gadā sasniegto 
rezultātu, nodrošina papildināmības principa ievērošanu.

Grozījums Nr. 478
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) elektroenerģiju ražo iekārta, ko sāka 
ekspluatēt pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas; kā arī, 

(b) elektroenerģiju ražo iekārta, ko sāka 
ekspluatēt pēc 2005. gada 1. janvāra. kā 
arī,

Or. de

Pamatojums

Veco un jauno iekārtu nošķiršanas datums ir skaidri jānosaka un jāparedz cik vien drīz 
iespējams, lai nepieļautu investīciju nevajadzīgu kavēšanu. Tā kā 2005. gads ir direktīvas 
atskaites gads, 2005. gada 1. janvāris šim mērķim ir vispiemērotākais datums.

Grozījums Nr. 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) par to izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu, kas ietilpst izcelsmes 
apliecinājumu sistēmā, kura ir līdzvērtīga 
šajā direktīvā noteiktajai sistēmai.

par to izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu un transferta sertifikātu, 
kas ietilpst izcelsmes apliecinājumu 
sistēmā, kura ir līdzvērtīga šajā direktīvā 
noteiktajai sistēmai, un transferta 
sertifikātus nosūta sertifikātu reģistram 
un atceļ šajā reģistrā dalībvalstī, kuras 
vajadzībām ir piešķirta elektroenerģija.
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Or. de

Pamatojums

Ar transferta sertifikātu dalībvalstis paredz pierādīt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, bet 
izcelsmes apliecinājums ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, piegādātāji un 
patērētāji.

Grozījums Nr. 480
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Attiecībā uz trešā valstī patērētu 
enerģiju, katra dalībvalsts, lai panāktu 
savu mērķi, var iegādāties izcelsmes 
apliecinājumus, kas sedz 50 % no 
atšķirības starp nozares mērķi un 
2005. gadā sasniegto rezultātu.

Or. it

Pamatojums

Tirdzniecība ar trešām valstīm ir jāpieņem ne tikai attiecībā uz elektroenerģiju, bet arī 
apkuri, dzesēšanu un transportu.  Dalībvalstu iespēja izmantot izcelsmes apliecinājumus no 
trešām valstīm, nepārsniedzot 50 % atšķirību starp nozares mērķi un 2005. gadā sasniegto 
rezultātu, nodrošina papildināmības principa ievērošanu.

Grozījums Nr. 481
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) trešā valsts ir pieņēmusi saistošus 
mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, 
kas ir salīdzināmi ar ES vērienīgo mērķi, 
un ir pārsniegusi šo mērķi ar eksportēto 
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apjomu.

Or. en

Pamatojums

No trešām valstīm importētās atjaunojamās enerģijas ņemšana vērā dalībvalstu mērķos 
apdraud Eiropas mērķi, kā arī klimata aizsardzības un piegādes drošības paaugstināšanas 
mērķi. Atjaunojamās elektroenerģijas fizisks imports ir jāiekļauj ES mērķī tikai tad, ja 
eksporta valsts ir pieņēmusi saistošus mērķus, kas ir noteikti līmenī, kurš atbilst ES 
dalībvalsts mērķa vērienam, un ja eksporta valsts ir pārsniegusi šos mērķus ar eksportēto 
apjomu.

Grozījums Nr. 482
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraugot progresu un atjaunojamās
enerģijas rīcības plāna īstenošanu 
dalībvalstīs, enerģijas bilancē ir jāņem 
vērā avotu ar zemu CO2 saturu īpatsvars.

Or. de

Pamatojums

ES enerģijas un klimata paketes galvenais mērķis ir samazināt CO2 emisijas. Dalībvalstu 
rīcībā ir jāpaliek iespējai lemt par to, vai CO2 samazināšanai izmantot citu tehnoloģiju 
(kodoltehnoloģiju).

Grozījums Nr. 483
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
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Izcelsmes apliecinājums elektrībai, kas 
ražota, izmantojot atjaunojamos enerģijas 

resursus
1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir iespējams 
apliecināt elektrības, kas ražota, 
izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, 
izcelsmi šīs direktīvas nozīmē saskaņā ar 
objektīviem, atklātiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ko 
noteikusi katra dalībvalsts. Tās nodrošina, 
ka pēc pieprasījuma šādā nolūkā izsniedz 
izcelsmes apliecinājumu.
2. Dalībvalstis ieceļ vienu kompetentu 
iestādi, kas nav atkarīga no ražošanas un 
sadales darbībām, lai tā uzraudzītu šādu 
izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu.
3. Izcelsmes apliecinājumā:
– norāda enerģijas avotu, kurš tika 
izmantots elektrības ražošanai, tostarp 
ražošanas laikus un vietas, kā arī 
hidroelektroiekārtu gadījumā to jaudu;
– tā paredzēta, lai elektrības, kas ražota, 
izmantojot atjaunojamos enerģijas 
resursus, ražotāji varētu uzskatāmi 
pierādīt, ka viņu pārdotā elektrība ir 
ražota, izmantojot atjaunojamos enerģijas 
resursus šīs direktīvas nozīmē.
4. Šādus izcelsmes apliecinājumus, kas 
izsniegti saskaņā ar 2. punktu, 
dalībvalstīm savstarpēji jāatzīst, taču 
vienīgi kā 3. punktā minēto elementu 
pierādījumu. Atteikums atzīt izcelsmes 
apliecinājumu par šādu pierādījumu, jo 
īpaši ar krāpšanas novēršanu saistītu 
iemeslu dēļ, jāpamato ar objektīviem, 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem. Ja tiek atteikts atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, Komisija var piespiest 
atteikuma paudēju atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, jo īpaši attiecībā uz 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ar kuriem 
pamatota šāda atzīšana.
5. Kompetentā iestāde ievieš attiecīgus 
mehānismus, lai nodrošinātu, ka 
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izcelsmes apliecinājumi ir gan precīzi, 
gan ticami, un 19. panta 1. punktā 
minētajā ziņojumā šīs iestādes izklāsta 
pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu 
apliecinājumu sistēmas uzticamību.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir daļa no Direktīvas 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma 
veicināšanu, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus, un tas ir attiecīgi 
jāpieņem.

Grozījums Nr. 484
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
No atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas, apkurei un 

dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmes 
apliecinājumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei 
un dzesēšanai izmantotās enerģijas 
izcelsmi, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iekārtās, kuru jauda ir 
vismaz 5 MWth, var apliecināt šīs 
direktīvas nozīmē. 
Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. 
Izcelsmes apliecinājumam atbilst 
standarta rādītājs — 1 MWh. Par katru 
saražotās enerģijas MWh izsniedz ne 
vairāk kā vienu izcelsmes apliecinājumu.
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2. Izcelsmes apliecinājumus izsniegs, 
nodos un atcels elektroniskā veidā. Tie 
būs precīzi, ticami un aizsargāti pret 
krāpšanu. 
Izcelsmes apliecinājumā obligāti precizē:
(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus; 
(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz: 
– (i) elektroenerģiju,  vai 
– (ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju;
(c) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sāka iekārtas 
ekspluatāciju;
(d) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
unikālo identifikācijas numuru;
(e) iekārtai piešķirtā ieguldījuma atbalsta 
veidu un apjomu.
3. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar šo direktīvu. Gadījumā, ja 
dalībvalsts atsakās atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, tas jāpamato ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem. 
Gadījumā, ja izcelsmes apliecinājums nav 
atzīts, Komisija var pieņemt lēmumu, ar 
kuru attiecīgajai dalībvalstij pieprasa atzīt 
attiecīgo izcelsmes apliecinājumu. 
4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais trīs mēnešus pēc 
attiecīgā gada beigām.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par to saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamie enerģijas avoti Eiropā ir 
veiksmīgi attīstījušies 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 nepieciešams papildu elastības mehānisms. Tādēļ 
izcelsmes apliecinājumu mērķis nemainās un saskaņā ar Direktīvu 2001/77/EK ir atklāt 
elektroenerģijas izcelsmi.

Grozījums Nr. 485
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei un 
dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi, 
kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iekārtās, kuru jauda ir vismaz 
5 MWth, var apliecināt šīs direktīvas 
nozīmē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, atklājot 
informāciju, no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas izcelsmi, 
kā arī apkurei un dzesēšanai izmantotās 
enerģijas izcelsmi, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuru jauda ir vismaz 5 MWth, var 
apliecināt šīs direktīvas nozīmē atbilstīgi 
mērķim un pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas
noteikti katrā dalībvalstī.

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Izcelsmes 
apliecinājumam atbilst standarta 
rādītājs — 1 MWh. Par katru saražotās
enerģijas MWh izsniedz ne vairāk kā vienu 
izcelsmes apliecinājumu.

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Par katru 
saražotās enerģijas vienību izsniedz ne 
vairāk kā vienu izcelsmes apliecinājumu.

Dalībvalstis var iecelt vienu vai vairākas 
kompetentas iestādes, kas nav atkarīgas 
no ražošanas, tirdzniecības, piegādes un 
sadales darbībām, lai tās uzraudzītu šādu 
izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu.

2. Izcelsmes apliecinājumus izsniegs, 
nodos un atcels elektroniskā veidā. Tie 
būs precīzi, ticami un aizsargāti pret 
krāpšanu.

2. Dalībvalstis vai kompetentā (s) iestāde 
(s) ievieš atbilstīgus mehānismus, lai 
garantētu, ka izcelsmes apliecinājumi ir 
precīzi, ticami un aizsargāti pret krāpšanu.
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Izcelsmes apliecinājumā obligāti precizē: Izcelsmes apliecinājumā obligāti precizē:
(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus;

(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus;

(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz:

(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz:

– (i) elektroenerģiju,  vai – (i) electricity; or
– (ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju;

– (ii) heating and/or cooling;

(c) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sāka iekārtas 
ekspluatāciju;

(c) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sāka iekārtas 
ekspluatāciju;

(d) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
unikālo identifikācijas numuru;

(d) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
unikālo identifikācijas numuru;

(e) iekārtai piešķirtā ieguldījuma atbalsta 
veidu un apjomu.

Izcelsmes apliecinājums ir paredzēts, lai 
elektrības, kas ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, ražotāji 
varētu uzskatāmi pierādīt, ka viņu pārdotā 
elektrība ir ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus šīs 
direktīvas nozīmē.

3. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar šo direktīvu. Gadījumā, ja 
dalībvalsts atsakās atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, tas jāpamato ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem. 
Gadījumā, ja izcelsmes apliecinājums nav 
atzīts, Komisija var pieņemt lēmumu, ar 
kuru attiecīgajai dalībvalstij pieprasa atzīt 
attiecīgo izcelsmes apliecinājumu.

3. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar šo direktīvu vienīgi kā 
pierādījumu 2. punktā norādītajiem 
elementiem.. Dalībvalsts var atteikties 
atzīt izcelsmes apliecinājumu vienīgi tad, 
ja rodas pamatotas šaubas par tā 
precizitāti, uzticamību vai patiesumu. 
Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju 
attiecībā uz šīm šaubām 

Ja Komisija uzskata, ka atteikums atzīt 
izcelsmes apliecinājumu ir nepamatots, tā 
var pieņemt lēmumu, ar kuru attiecīgajai 
dalībvalstij pieprasa atzīt attiecīgo 
izcelsmes apliecinājumu. Ja Komisija 
tomēr uzskata atteikumu atzīt izcelsmes 
apliecinājumu par pamatotu, citas 
dalībvalstis var atteikties atzīt līdzīgus 
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izcelsmes apliecinājumus, ko izdevusi 
attiecīgā dalībvalsts, līdz ir atbilstīgi 
novērstas šaubas par precizitāti, 
uzticamību vai patiesumu.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais trīs mēnešus pēc attiecīgā 
gada beigām.

4. Dalībvalstis vai kompetentā (s) iestāde 
(s) nodrošina, ka visus izcelsmes 
apliecinājumus, kuri jāizsniedz attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju, kas ražota attiecīgajā 
kalendārajā gadā, izsniedz vēlākais trīs 
mēnešus pēc attiecīgā gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir nepieciešams, lai apstiprinātu, ka izcelsmes apliecinājumi turpina pastāvēt 
pašreizējā veidā (atklāšanai) un ka tie ir jāizsniedz tikai par tām atjaunojamā siltuma 
enerģijas iekārtām, kuru jauda ir lielāka par 5MW.

Grozījums Nr. 486
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei un 
dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi, 
kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iekārtās, kuru jauda ir vismaz 
5 MWth, var apliecināt šīs direktīvas 
nozīmē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, atklājot 
informāciju, no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas izcelsmi, 
kā arī apkurei un dzesēšanai izmantotās 
enerģijas izcelsmi, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuru jauda ir vismaz 5 MWth, var 
apliecināt šīs direktīvas nozīmē atbilstīgi 
mērķim un pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas 
noteikti katrā dalībvalstī.

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Izcelsmes 
apliecinājumam atbilst standarta 
rādītājs — 1 MWh. Par katru saražotās 
enerģijas MWh izsniedz ne vairāk kā vienu 

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Par katru 
saražotās enerģijas MWh izsniedz ne 
vairāk kā vienu izcelsmes apliecinājumu.
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izcelsmes apliecinājumu.

Dalībvalstis var iecelt vienu vai vairākas 
kompetentas iestādes, kas nav atkarīgas 
no ražošanas, tirdzniecības, piegādes un 
sadales darbībām, lai tās uzraudzītu šādu 
izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu.

2. Izcelsmes apliecinājumus izsniegs, 
nodos un atcels elektroniskā veidā. Tie 
būs precīzi, ticami un aizsargāti pret 
krāpšanu.

2. Dalībvalstis vai kompetentā (s) iestāde 
(s) ievieš atbilstīgus mehānismus, lai 
garantētu, ka izcelsmes apliecinājumi ir 
precīzi, ticami un aizsargāti pret krāpšanu. 

Izcelsmes apliecinājumā obligāti precizē: Izcelsmes apliecinājumā obligāti precizē:
(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus;

(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus;

(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz:

(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz:

– (i) elektroenerģiju,  vai – (i) electricity; or
– (ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju;

– (ii) heating and/or cooling;

(c) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sāka iekārtas 
ekspluatāciju;

(c) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sāka iekārtas 
ekspluatāciju;

(d) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
unikālo identifikācijas numuru;

(d) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
unikālo identifikācijas numuru;

(e) iekārtai piešķirtā ieguldījuma atbalsta 
veidu un apjomu.

Izcelsmes apliecinājums ir paredzēts, lai 
elektrības, kas ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, ražotāji 
varētu uzskatāmi pierādīt, ka viņu pārdotā 
elektrība ir ražota, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus šīs 
direktīvas nozīmē.

3. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar šo direktīvu. Gadījumā, ja 
dalībvalsts atsakās atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, tas jāpamato ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

3. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar šo direktīvu vienīgi kā 
pierādījumu 2. punktā norādītajiem 
elementiem.. Dalībvalsts var atteikties 
atzīt izcelsmes apliecinājumu vienīgi tad, 
ja rodas pamatotas šaubas par tā 
precizitāti, uzticamību vai patiesumu. 
Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju 
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attiecībā uz šīm šaubām 
Gadījumā, ja izcelsmes apliecinājums nav 
atzīts, Komisija var pieņemt lēmumu, ar 
kuru attiecīgajai dalībvalstij pieprasa atzīt 
attiecīgo izcelsmes apliecinājumu.

Ja Komisija uzskata, ka atteikums atzīt 
izcelsmes apliecinājumu ir nepamatots, tā 
var pieņemt lēmumu, ar kuru attiecīgajai 
dalībvalstij pieprasa atzīt attiecīgo 
izcelsmes apliecinājumu. Ja Komisija 
tomēr uzskata atteikumu atzīt izcelsmes 
apliecinājumu par pamatotu, citas 
dalībvalstis var atteikties atzīt līdzīgus 
izcelsmes apliecinājumus, ko izdevusi 
attiecīgā dalībvalsts, līdz ir atbilstīgi 
novērstas šaubas par precizitāti, 
uzticamību vai  patiesumu.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais trīs mēnešus pēc attiecīgā 
gada beigām.

4. Dalībvalstis vai kompetentā (s) iestāde 
(s) nodrošina, ka visus izcelsmes 
apliecinājumus, kuri jāizsniedz attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju, kas ražota attiecīgajā 
kalendārajā gadā, izsniedz vēlākais trīs 
mēnešus pēc attiecīgā gada beigām.

Or. xm

Pamatojums

Sākotnējais priekšlikums tirdzniecībai ar izcelsmes apliecinājumiem ir izrādījies pārmērīgi 
birokrātisks un neizdevīgs valstīm, kurās pastāv atpirkšanas sistēma atjaunojamo avotu 
atbalstam. Var rasties bažas par to, ka šāda priekšlikuma īstenošana var būt pretrunā ar ES 
tiesību aktiem. Jaunā priekšlikuma mērķis atbilst Komisijas sākotnējā priekšlikuma mērķim 
attiecībā uz tirdzniecību ar izcelsmes apliecinājumiem, t.i., mudināt dalībvalstis savstarpēji 
elastīgi pārcelt to mērķus, taču tajā pašā laikā nekaitēt valsts atbalsta sistēmai, kā arī jaunais 
priekšlikums ļauj dalībvalstīm kontrolēt to mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei 
un dzesēšanai izmantotās enerģijas 
izcelsmi, kas iegūta no atjaunojamiem 

1. Dalībvalstis vienīgi informācijas nolūkā
nodrošina, ka no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas izcelsmi 
var apliecināt šīs direktīvas nozīmē 
saskaņā ar mērķi un pārredzamiem un 
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enerģijas avotiem iekārtās, kuru jauda ir 
vismaz 5 MWth, var apliecināt šīs 
direktīvas nozīmē. 

nediskriminējošiem kritērijiem, kas 
noteikti katrai dalībvalstij. 

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Izcelsmes 
apliecinājumam atbilst standarta 
rādītājs — 1 MWh. Par katru saražotās 
enerģijas MWh izsniedz ne vairāk kā vienu 
izcelsmes apliecinājumu.

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Par katru 
saražotās enerģijas vienību izsniedz ne 
vairāk kā vienu izcelsmes apliecinājumu.

Or. es

Pamatojums

Veids, kādā tiek risināts izcelsmes apliecinājumu jautājums, nepieļauj nekādu elastību mērķu 
sasniegšanā, sarežģī no atjaunojamiem avotiem ražotas elektroenerģijas iekļaušanu 
elektroenerģijas tirgū, neņem vērā valsts atbalsta shēmas, kas ir veiksmīgi sekmējušas 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, kaitē pašreizējo atbalsta sistēmu darbībai, kā arī 
praksē nozīmēs saskaņošanu ES virzībā uz apspriežamu zaļo sertifikātu sistēmu. Tas ir 
mazākuma atbalsta mehānisms, kas ir izrādījies neefektīvs no atjaunojamiem avotiem iegūtas 
elektroenerģijas veicināšanas jomā.

Grozījums Nr. 488
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
6. pants.– 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei un 
dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi, 
kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iekārtās, kuru jauda ir vismaz 
5 MWth, var apliecināt šīs direktīvas 
nozīmē.

1. Dalībvalstis informācijas atklāšanas
nolūkā nodrošina, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas elektroenerģijas 
izcelsmi, kā arī apkurei un dzesēšanai 
izmantotās enerģijas izcelsmi, kas iegūta 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuru jauda ir vismaz 1 MWth, var 
apliecināt šīs direktīvas nozīmē saskaņā ar 
mērķi un pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ko 
noteikusi katra dalībvalsts.

Or. en
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Pamatojums

Kā noteikts direktīvā par iekšējo elektroenerģijas tirgu, informācijas atklāšanas nolūkā 
izcelsmes apliecinājumu izmanto par pierādījumu, ka attiecīgais enerģijas apjoms ir ražots no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 489
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
6. pants.– 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei un 
dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi, 
kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iekārtās, kuru jauda ir vismaz 
5 MWh, var apliecināt šīs direktīvas 
nozīmē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas vai biodegvielu izcelsmi, 
kā arī apkurei un dzesēšanai izmantotās 
enerģijas izcelsmi, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuru jauda ir vismaz 5 MWh, var apliecināt 
šīs direktīvas nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Sķiet, ka tiek ierosināts izsniegt izcelsmes garantijas vienīgi attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju, ko izmanto elektroenerģijai vai siltumam/dzesēšanai. Ja ir jāizveido tirgus, kas 
darbojas pienācīgi, būtu jāiekļauj arī biodegvielas. Tas ir īpaši būtiski attiecībā uz 
biometānu, ko var transportēt dabas gāzes tīklā un pārdot pātērētājiem jebkurā šā tīkla vietā.

Grozījums Nr. 490
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
6. pants.– 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei un 
dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi, 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei un 
dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi, 



AM\730535LV.doc 57/91 PE409.383v01-00

LV

kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iekārtās, kuru jauda ir vismaz 
5 MWh, var apliecināt šīs direktīvas 
nozīmē.

kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iekārtās, kuru jauda ir vismaz 
1 MWh, var apliecināt šīs direktīvas 
nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumi būtu jāizsniedz obligāti, lai ikviena iekārta, kas ražo elektroenerģiju 
no atjaunojamiem avotiem, saņemtu izcelsmes apliecinājumu. Attiecībā uz apkuri un 
dzesēšanu 5 MWh līmenis ir pārāk augsts un ir jāpazemina līdz 1 MWh.

Grozījums Nr. 491
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. pants.– 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei un 
dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi, 
kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iekārtās, kuru jauda ir vismaz 
5 MWh, var apliecināt šīs direktīvas 
nozīmē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas izcelsmi, kā arī apkurei un 
dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi, 
kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iekārtās, kuru jauda ir vismaz 
1 MWh, var apliecināt šīs direktīvas 
nozīmē.

Or. de

Pamatojums

1 MW ir ir jāizmanto kā standarta vienība. 1 MW lietošana 5 MW vietā nerada papildu 
administratīvo slogu, ja sistēma ir elektroniska.
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Grozījums Nr. 492
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
6. pants.– 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Izcelsmes 
apliecinājumam atbilst standarta rādītājs —
1 MWh. Par katru saražotās enerģijas 

MWh izsniedz ne vairāk kā vienu 
izcelsmes apliecinājumu.

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz katrai no 
atjaunojamiem resursiem saražotajai 
enerģijas vienībai. Izcelsmes 
apliecinājumam atbilst standarta rādītājs —
1 MWh. Par katru saražotās enerģijas 

MWh izsniedz ne vairāk kā vienu 
izcelsmes apliecinājumu.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu izcelsmes apliecinājumu pieejamību un sekmētu tirgu likviditāti, izcelsmes 
apliecinājumi būtu jāizsniedz regulāri un vismaz reizi trijos mēnešos neatkarīgi no tā, vai ir 
gada beigas vai nav.

Grozījums Nr. 493
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. pants.– 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. 
Izcelsmes apliecinājumam atbilst standarta 
rādītājs — 1 MWh. Par katru saražotās 
enerģijas MWh izsniedz ne vairāk kā vienu 
izcelsmes apliecinājumu.

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz 
atjaunojamās enerģijas ražotājam. 
Izcelsmes apliecinājumam atbilst standarta 
rādītājs — 1 MWh. Par katru saražotās 
enerģijas MWh izsniedz ne vairāk kā vienu 
izcelsmes apliecinājumu.

Or. de



AM\730535LV.doc 59/91 PE409.383v01-00

LV

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumu izsniedz par katru MWh un ne tikai pēc pieprasījuma.

Grozījums Nr. 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
6. pants.– 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Izcelsmes 
apliecinājumam atbilst standarta rādītājs —
1 MWh. Par katru saražotās enerģijas 

MWh izsniedz ne vairāk kā vienu 
izcelsmes apliecinājumu.

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu un transferta 
sertifikātu izsniedz saistībā ar 
atjaunojamās enerģijas daļu šajās iekārtās. 
Izcelsmes apliecinājumam atbilst standarta 
rādītājs — 1 MWh. 

Iekārtām, kas ražo elektroenerģiju no 
atjaunojamiem avotiem, kas nav pieslēgti 
sadales vai pārvades tīklam, izcelsmes 
apliecinājumu un transferta sertifikātu 
izsniedz vienīgi, atbildot uz ražotāja 
pieprasījumu.
Attiecībā uz ar atjaunojamiem resursiem 
darbināmām apkures vai dzesēšanas 
iekārtām ar jaudu, kas ir mazāka par 5 
MWh, dalībvalstis lemj par izcelsmes 
apliecinājumu vai transferta seritifikātu 
izsniegšanu.

Or. de

Pamatojums

Būtībā dalībvalstīm būtu automātiski jāizsniedz attiecīgie sertifikāti enerģijai, kas iegūta no 
atjaunojamiem avotiem. Tomēr attiecībā uz elektroenerģiju, kas nav pieslēgta publiskajam 
tīklam, sertifikāts būtu jāizsniedz tikai pēc ražotāja pieprasījuma. Attiecībā uz siltuma 
ražošanu, kas nepārsniedz 5 MW līmeni, dalībvalstīm var atļaut, bet ne likt izsniegt 
sertifikātus.



PE409.383v01-00 60/91 AM\730535LV.doc

LV

Grozījums Nr. 495
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
6. pants.– 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Izcelsmes 
apliecinājumam atbilst standarta rādītājs —
1 MWh. Par katru saražotās enerģijas 

MWh izsniedz ne vairāk kā vienu 
izcelsmes apliecinājumu.

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
izcelsmes apliecinājumu izsniedz, atbildot 
uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. Izcelsmes 
apliecinājumam atbilst standarta rādītājs —
1 MWh. Katras saražotās enerģijas MWh 

atjaunojamības statusu sertificē tikai 
vienreiz. Tomēr neskarot šo noteikumu, 
izcelsmes apliecinājumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
11. februāra Direktīvas 2004/8/EK par 
tādas koģenerācijas veicināšanu, kas 
balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu 
iekšējā enerģijas tirgū1, nozīmē vajadzības 
gadījumā var izsniegt vienlaicīgi.
_________________________________
1OV L 52, 21.2.2004., 50. lpp.

Or. de

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz Koģenerācijas direktīvu 1 MWh līmenis ir ieteicams, it īpaši tādēļ, ka 
apkures iekārtas, ņemot vērā to vietējās īpašības, parasti ir izstrādātas darbībai ar zemāku 
jaudu. Lai nodrošinātu, ka atjaunojamos enerģijas avotus izmanto cik vien efektīvi iespējams, 
ir jābūt iespējai tos izmantot koģenerācijas iekārtās, lai saņemtu papildu ieguvumus. Gan 
koģenerācijas, gan atjaunojamības statuss būtu jāsertificē, lai nodrošinātu, ka tas precīzi 
parādās statistikā.
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Grozījums Nr. 496
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izcelsmes apliecinājumam ir divas 
sastāvdaļas:
(a) mērķa sastāvdaļa, kas veicina 
atjaunojamās enerģijas uzskaiti 
dalībvalsts atjaunojamās enerģijas mērķa 
nolūkā; un
(b) kurināmā kombinācijas atklāšanas 
sastāvdaļa, kura mudina enerģijas 
ražotājus parādīt, ka viņu pārdotā 
enerģija ir ražota no atjaunojamiem 
avotiem, un kuras mērķis ir informēt par 
piegādātās enerģijas ražošanā izmantoto 
kurināmā kombināciju.
Uz šīm divām sastāvdaļām var attiekties 
atsevišķi darījumi. 

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumiem ir dubulta loma: tos var izmantot –  a) uzskaitei mērķa nolūkā (ar 
priekšlikumu ieviesta sastāvdaļa) un b) ražošanas sertifikācijai/kurināmā kombinācijas 
atklāšanai (sastāvdaļa jau ietverta pašreizējās direktīvās). Šīs lomas ir neatkarīgas viena no 
otras, un ir jāsaglabā abas.

Grozījums Nr. 497
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izcelsmes apliecinājumus var izsniegt 
saistībā ar atjaunojamo elektroenerģiju, 
kas daļēji vai pilnībā ir ražota un patērēta 
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ārpus tīkla, pamatojoties uz aprēķinu par 
precīzu, ticamu un pret krāpšanu 
aizsargātu ārpus tīkla pieprasījumu, kas ir 
šādi apmierināts.

Or. en

Pamatojums

Ar dažiem elektroenerģijas ražošanas veidiem, piemēram, saules fotoelektrisko ražošanu var 
radīt vienīgi nelielu daudzumu elektroenerģijas, ko pilnībā izmanto uz vietas. Tomēr no šādas 
ražošanas iegūtā vērtība ir būtiska un ir jāieskaita pasākumos, lai sasniegtu atjaunojamās 
enerģijas mērķi, jo tā novirza elektroenerģijas pieprasījumu no tīkla.

Grozījums Nr. 498
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izcelsmes apliecinājumam ir divas 
sastāvdaļas:
(a) mērķa sastāvdaļa, kas veicina 
atjaunojamās enerģijas uzskaiti 
dalībvalsts atjaunojamās enerģijas mērķa 
nolūkā; šo sastāvdaļu piemēros vienīgi 
tiem izcelsmes apliecinājumiem, par 
kuriem ir panākta vienošanās par 
nodošanu starp dalībvalstīm; un

(b) kurināmā kombinācijas atklāšanas 
sastāvdaļa, kura mudina enerģijas 
ražotājus parādīt, ka viņu pārdotā 
enerģija ir ražota no atjaunojamiem 
resursiem, un kuras mērķis ir informēt 
par piegādātās enerģijas ražošanā 
izmantoto kurināmā kombināciju.
Uz šīm divām sastāvdaļām var attiekties 
atsevišķi darījumi. 

Or. en
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Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumiem ir dubulta loma: tos var izmantot –  a) uzskaitei mērķa nolūkā (ar 
priekšlikumu ieviesta sastāvdaļa) un b) ražošanas sertifikācijai/kurināmā kombinācijas 
atklāšanai (sastāvdaļa jau ietverta pašreizējās direktīvās). Šīs lomas ir neatkarīgas viena no 
otras, un ir jāsaglabā abas.

Grozījums Nr. 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izcelsmes apliecinājumus izsniegs, 
nodos un atcels elektroniskā veidā. Tie būs 
precīzi, ticami un aizsargāti pret krāpšanu. 

2. Izcelsmes apliecinājumus un transferta 
sertifikātus izsniegs, nodos un atcels 
elektroniskā veidā. Tie būs precīzi, ticami 
un aizsargāti pret krāpšanu.

Izcelsmes apliecinājumā obligāti precizē: Izcelsmes apliecinājumā un transferta 
sertifikātā obligāti precizē:

(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus;

(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus;

(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz:  

(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz:  

(i) elektroenerģiju, vai  (i) elektroenerģiju,  vai  

(ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju;

(ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju;

(c) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sāka iekārtas 
ekspluatāciju;

(c) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sāka iekārtas 
ekspluatāciju;

(d) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
unikālo identifikācijas numuru;

(d) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
unikālo identifikācijas numuru;

(e) iekārtai piešķirtā ieguldījuma atbalsta 
veidu un apjomu.

(e) to paredzēto izmantošanu:

(i) transferta sertifikātu gadījumā 
novērtējumu par to, vai dalībvalsts ir 
izpildījusi šīs direktīvas prasības attiecībā 
uz valsts mērķiem;
(ii) izcelsmes apliecinājumu gadījumā 
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pierādījumu par atjaunojamo enerģiju, ko 
sniedz ražotāji, piegādātāji vai patērētāji.

Or. de

Pamatojums

Šajā direktīvā būtu jāiekļauj atsauce uz sertifikāta (izcelsmes apliecinājuma vai transferta 
sertifikāta) paredzēto izmantošanu.

Grozījums Nr. 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izcelsmes apliecinājumus izsniegs, 
nodos un atcels elektroniskā veidā. Tie 
būs precīzi, ticami un aizsargāti pret 
krāpšanu. 

2. Dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, lai nodrošinātu, ka 
izcelsmes apliecinājumi ir precīzi, ticami 
un aizsargāti pret krāpšanu. 

Izcelsmes apliecinājumā obligāti precizē: Izcelsmes apliecinājumā obligāti precizē:

(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus; 

(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus; 

(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz:  
(i) elektroenerģiju, vai 
(ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju;
(c) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sāka iekārtas 
ekspluatāciju;

(b) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sāka iekārtas 
ekspluatāciju;

(d) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
unikālo identifikācijas numuru;

(c) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
unikālo identifikācijas numuru;

(e) iekārtai piešķirtā ieguldījuma atbalsta 
veidu un apjomu.

Izcelsmes apliecinājumam ir jāmudina 
atjaunojamas izcelsmes elektroenerģijas 
ražotāji parādīt, ka elektroenerģija, ko 
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viņi pārdot, ir ražota no atjaunojamiem 
avotiem šīs direktīvas nozīmē.

Or. es

Pamatojums

Veids, kādā tiek risināts izcelsmes apliecinājumu jautājums, nepieļauj nekādu elastību mērķu 
sasniegšanā, sarežģī no atjaunojamiem avotiem ražotas elektroenerģijas iekļaušanu 
elektroenerģijas tirgū, neņem vērā valsts atbalsta shēmas, kas ir veiksmīgi sekmējušas 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, kaitē pašreizējo atbalsta sistēmu darbībai, kā arī 
praksē nozīmēs saskaņošanu ES virzībā uz apspriežamu zaļo sertifikātu sistēmu. Tas ir 
mazākuma atbalsta mehānisms, kas ir izrādījies neefektīvs no atjaunojamiem avotiem iegūtas 
elektroenerģijas veicināšanas jomā.

Grozījums Nr. 501
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes apliecinājumu nodošana ir 
efektīva tiesību uz izcelsmes 
apliecinājumiem pārdošana pircējam.

Or. en

Pamatojums

7. panta 3. punktā izmantotā frāze „kas pieder katrai personai” nozīmē, ka izcelsmes 
apliecinājumi šobrīd ir prece, un līdz ar to uz tiem attiecas Līguma 28., 29. un 30. pants un 
brīva preču kustība. Tomēr ierosinātajā direktīvā ir biežāk lietots termins „nodošana”, nevis 
tirdzniecība. Būtu saprātīgāk ietvert atsauci 6. panta 2. punktā, lai paskaidrotu, ka izcelsmes 
apliecinājumu nodošanu var uzskatīt par efektīvu tirdzniecību.
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Grozījums Nr. 502
Lena Ek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz: 

(b) to, vai izcelsmes apliecinājums attiecas 
uz: 

– (i) elektroenerģiju, vai (i) elektroenerģiju,  vai 
– (ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju;

apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju; vai
– (iia) biodegvielu;

Or. en

Pamatojums

Sķiet, ka tiek ierosināts izsniegt izcelsmes garantijas vienīgi attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju, ko izmanto elektroenerģijai vai siltumam/dzesēšanai. Ja ir jāizveido tirgus, kas 
darbojas pienācīgi, būtu jāiekļauj arī biodegvielas. Tas ir īpaši būtiski attiecībā uz 
biometānu, ko var transportēt dabas gāzes tīklā un pārdot pātērētājiem jebkurā šā tīkla vietā. 

Grozījums Nr. 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja iekārta, kas sāka darboties pēc 
2005. gada 1. janvāra, ir saņēmusi tās 
tehniskajai darbībai nepieciešamo 
investīciju atbalstu, šajā sakarībā visos šīs 
iekārtas izcelsmes apliecinājumos un 
transferta sertifikātos tiek izdarīta 
piezīme.

Or. de
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Pamatojums

Sertifikātos tiek norādītas atsauces uz jebkādu darbības vai investīciju atbalstu, ko ir 
saņēmusi iekārta, kas izmanto atjaunojamo enerģiju. Tomēr atbalstu var piešķirt ne tikai par 
iekārtas celtniecību, bet arī citiem mērķiem, piemēram, aizsardzībai pret plūdiem.  Šāds 
investīciju atbalsts neietekmē iekārtas tehnisko darbību un tas nav jānorāda sertifikātā.

Grozījums Nr. 504
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var nolemt, vai tās 
tirgosies ar elektroenerģijas, apkures un 
dzesēšanas, kas ražota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, izcelsmes 
apliecinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumiem nav jābūt obligātiem dalībvalstīm, lai nodrošinātu mērķa 
sasniegšanu. Uzņēmumiem būtu jāspēj tirgoties ar izcelsmes apliecinājumiem, ja dalībvalsts 
nav sasniegusi tās starpposma mērķus.

Grozījums Nr. 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Izcelsmes apliecinājumus un 
transferta sertifikātus var pārdot atsevišķi 
un atcelt vienlaicīgi vai dažādos laikos.
Šajā sakarībā dalībvalstis pieņem 
noteikumus.

Or. de
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Pamatojums

Ar transferta sertifikātu dalībvalstis paredz pierādīt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, bet 
izcelsmes apliecinājums ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, piegādātāji un 
patērētāji.

Grozījums Nr. 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar šo direktīvu. Gadījumā, ja 
dalībvalsts atsakās atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, tas jāpamato ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

3. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar šo direktīvu vienīgi kā 
pierādījumu elementiem, kas minēti šā 
panta otrajā punktā. Dalībvalsts var 
atteikties atzīt izcelsmes apliecinājumu 
vienīgi tad, ja pastāv pamatotas bažas par 
to precizitāti, uzticamību un pareizību. 
Dalībvalsts informē par šīm šaubām 
Komisiju.

Gadījumā, ja izcelsmes apliecinājums nav 
atzīts, Komisija var pieņemt lēmumu, ar 
kuru attiecīgajai dalībvalstij pieprasa atzīt 
attiecīgo izcelsmes apliecinājumu. 

Ja Komisija uzskata, ka atteikums atzīt 
izcelsmes apliecinājumu nav pamatots, tā 
var pieņemt lēmumu, lai prasītu 
attiecīgajai dalībvalstij atzīt šādus 
apliecinājumus.

Or. es

Pamatojums

Veids, kādā tiek risināts izcelsmes apliecinājumu jautājums, nepieļauj nekādu elastību mērķu 
sasniegšanā, sarežģī no atjaunojamiem avotiem ražotas elektroenerģijas iekļaušanu 
elektroenerģijas tirgū, neņem vērā valsts atbalsta shēmas, kas ir veiksmīgi sekmējušas 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, kaitē pašreizējo atbalsta sistēmu darbībai, kā arī 
praksē nozīmēs saskaņošanu ES virzībā uz apspriežamu zaļo sertifikātu sistēmu. Tas ir 
mazākuma atbalsta mehānisms, kas ir izrādījies neefektīvs no atjaunojamiem avotiem iegūtas 
elektroenerģijas veicināšanas jomā.
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Grozījums Nr. 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar šo direktīvu. Gadījumā, ja 
dalībvalsts atsakās atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, tas jāpamato ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

3. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos izcelsmes apliecinājumus un 
transferta sertifikātus saskaņā ar šo 
direktīvu Gadījumā, ja dalībvalsts atsakās 
atzīt izcelsmes apliecinājumu vai 
transferta sertifikātu, tas jāpamato ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Gadījumā, ja izcelsmes apliecinājums nav 
atzīts, Komisija var pieņemt lēmumu, ar 
kuru attiecīgajai dalībvalstij pieprasa atzīt 
attiecīgo izcelsmes apliecinājumu. 

Gadījumā, ja izcelsmes apliecinājums vai 
transferta sertifikāts nav atzīts, Komisija 
var pieņemt lēmumu, ar kuru attiecīgajai 
dalībvalstij pieprasa atzīt attiecīgo 
izcelsmes apliecinājumu.

Or. de

Pamatojums

Ar transferta sertifikātu dalībvalstis paredz pierādīt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, bet 
izcelsmes apliecinājums ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, piegādātāji un 
patērētāji.

Grozījums Nr. 508
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais trīs mēnešus pēc 
attiecīgā gada beigām.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz saražoto atjaunojamo enerģiju, 
izsniedz vismaz reizi trijos mēnešos.
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Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu izcelsmes apliecinājumu pieejamību un sekmētu tirgu likviditāti, izcelsmes 
apliecinājumi būtu jāizsniedz regulāri un vismaz reizi trijos mēnešos neatkarīgi no tā, vai ir 
gada beigas vai nav.

Grozījums Nr. 509
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais trīs mēnešus pēc 
attiecīgā gada beigām.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vismaz reizi trijos mēnešos.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu izcelsmes apliecinājumu pieejamību un sekmētu tirgu likviditāti, izcelsmes 
apliecinājumi būtu jāizsniedz regulāri un vismaz reizi trijos mēnešos neatkarīgi no tā, vai ir 
gada beigas vai nav.

Grozījums Nr. 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus un transferta 
sertifikātus, kuri jāizsniedz attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju, kas ražota attiecīgajā 
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izsniedz vēlākais trīs mēnešus pēc attiecīgā 
gada beigām. 

kalendārajā gadā, izsniedz vēlākais trīs 
mēnešus pēc attiecīgā gada beigām.

Or. de

Pamatojums

Ar transferta sertifikātu dalībvalstis paredz pierādīt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, bet 
izcelsmes apliecinājums ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, piegādātāji un 
patērētāji.

Grozījums Nr. 511
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais trīs mēnešus pēc attiecīgā 
gada beigām.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais sešus mēnešus pēc 
attiecīgā gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Prasība iesniegt datus triju mēnešu laikā var radīt nevajadzīgu slogu dalībvalstīm, kuras 
izmanto atšķirīgus datu ieguves veidus, un līdz ar to mēs ierosinām šo termiņu pagarināt līdz 
sešiem mēnešiem.

Grozījums Nr. 512
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
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izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais trīs mēnešus pēc attiecīgā 
gada beigām.

izcelsmes apliecinājumus, kuri jāizsniedz 
attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais sešus mēnešus pēc 
attiecīgā gada beigām.

Or. sl

Grozījums Nr. 513
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, 
ja koģenerācijas iekārtā ražotas 
atjaunojamās enerģijas ražotājs ir tiesīgs 
saņemt izcelsmes apliecinājumus saskaņā 
ar 1. punktu un Direktīvas 2004/8/EK 
noteikumiem, katrai enerģijas vienībai 
izsniedz vienu izcelsmes apliecinājumu, 
kas atbilst šīs direktīvas un Direktīvas 
2004/8/EK prasībām. Šajā izcelsmes 
apliecinājumā ir apvienotas visas 
atsevišķu izcelsmes apliecinājumu 
funkacijas atbilstīgi šai direktīvai un 
Direktīvai 2004/8/EK.
Saskaņā ar šo pantu no atjaunojamiem 
avotiem ražotai enerģijai netiek izsniegti 
izcelsmes apliecinājumi, ja ir izsniegti 
jebkādi citi pierādījumi, ko var izmantot 
informācijas atklāšanas saistībām 
attiecībā uz elektroenerģiju atbilstīgi 
Direktīvai 2003/54/EK.

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts direktīvā par iekšējo elektroenerģijas tirgu, informācijas atklāšanas nolūkā 
izcelsmes apliecinājumu izmanto par pierādījumu, ka attiecīgais enerģijas apjoms ir ražots no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.
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Grozījums Nr. 514
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Elektroenerģija, kas ir ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un ir 
tiesīga pretendēt uz izcelsmes 
apliecinājumu atbilstīgi Direktīvai, var arī 
pretendēt uz izcelsmes apliecinājumiem 
saskaņā ar šo direktīvu.

Or. fr

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumi, kas izsniegti saskaņā ar Direktīvu 2004/8/EK, ir izcelsmes 
apliecinājumi saistībā ar saražoto elektroenerģiju; to vērtība ir saistīta ar to, ka 
elektroenerģija ir ražota koģenerācijas veidā. Līdz ar to pastāv būtiska atšķirība 
salīdzinājumā ar izcelsmes apliecinājumiem saskaņā ar šo direktīvu: viena ir saistīta ar 
enerģijas avotu, bet otra – ar elektroenerģijas ražošanas procesu.

Grozījums Nr. 515
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kā alternatīvu izcelsmes 
apliecinājumiem dalībvalstis var 
brīvprātīgi izsniegt transferta uzskaites 
sertifikātus (TAC), attiecībā uz kuriem šī 
direktīva nepiešķir nekādas tiesības. 
Dalībvalstis nodrošina, ka TAC atbilst 1.–
4. punktam. Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
TAC tiek īpaši noteikti kā tādi un 
elektroniski atcelti.

Or. de
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Pamatojums

TAC ir vajadzīgi kā papildu un elastīgi instrumenti, lai sasniegtu mērķi.

Grozījums Nr. 516
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izcelsmes apliecinājumi (GO) un 
transferta uzskaites sertifikāti (TAC) 
nesniedz nekādas tiesības uz palīdzību no 
valsts atbalsta sistēmām.

Or. de

Pamatojums

Tas ir skaidri jānorāda, lai nepieļautu sertifikātu ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Lai sasniegtu valsts mērķus, tiks ņemti 
vērā biodegvielas sertifikāti no dalībvalsts, 
ar kuru cita dalībvalsts ir noslēgusi 
divpusējo līgumu. Šos biodegvielas 
sertifikātus atceļ iepirkuma valstī.
Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ietaupījumi, kas saistīti ar biodegvielas 
sertifikātiem, tiek ņemti vērā iepirkuma 
valstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 518
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
biodegvielas daudzums, kas atbilst 
vajadzīgajiem ilgtspējīguma kritērijiem, 
kuri noteikti 15. pantā, ir piegādāts 
patēriņam dalībvalstī kā transporta 
degviela, biodegvielas piegādātājam ir 
iespēja saņemt pietiekamus biodegvielas 
tirdzniecības kredītus attiecībā uz 
piegādātās biodegvielas daudzumu, 
pamatojoties uz enerģiju kā alternatīvu 
jebkāda finanšu atbalsta piešķiršanai vai 
atzīšanai atbilstīgi jebkuram 
piemērojamam pienākumam vai 
noteikumam biodegvielas jomā. 
2. Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 
biodegvielas tirdzniecības kredītus 
izsniedz, atbildot uz pieprasījumu, ko 
iesniedzis biodegvielas piegādātājs. 
Biodegvielas tirdzniecības kredītiem 
piemēro šādus noteikumus:
(a) biodegvielas tirdzniecības kredīts ir 
noteikta enerģijas vienība (piemēram, 1 
GJ);
(b) katram biodegvielas GJ, kas ir  nodots 
autodegvielas patēriņam dalībvalstī, 
izsniedz ne vairāk kā vienu biodegvielas 
tirdzniecības kredītu;
(c) biodegvielas tirdzniecības kredītu 
neizsniegs biodegvielām, kas neatbilst 
15. pantā noteiktajiem ilgtspējīguma 
kritērijiem;
izsniedzot biodegvielas tirdzniecības 
kredītu, dalībvalsts nereģistrē saistīto 
biodegvielas daudzumu ne saistībā ar tās 
mērķi biodegvielas jomā, ne saistībām 
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biodegvielas jomā, un biodegviela nevarēs 
pretendēt ne uz kādu finanšu atbalstu 
attiecīgajā tirgū.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka biodegvielas 
tirdzniecības kredīti:
(a) tiek izsniegti, nodoti un atcelti 
elektroniski;
(b) ir precīzi, ticami un aizsargāti pret 
krāpšanu;
(c) ietver pietiekamu informāciju, lai 
varētu atbilstīgi pārvaldīt un izsekot 
kredītus, un papildu informāciju, kas ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu atbilsmi valsts 
noteikumiem biodegvielas jomā.
4. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
izsniegtos biodegvielas tirdzniecības 
kredītus saskaņā ar šo direktīvu. 
Gadījumā, ja dalībvalsts atsakās atzīt 
biodegvielas tirdzniecības kredītu, tas 
jāpamato ar objektīviem, pārredzamiem 
un nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 519
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots



AM\730535LV.doc 77/91 PE409.383v01-00

LV

Kompetentās iestādes un izcelsmes 
apliecinājumu reģistri

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:
(a) izveido un pastāvīgi atjaunina 

izcelsmes apliecinājumu valsts 
reģistru;

(b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus;
(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu 

nodošanas gadījumus;
(d) atceļ izcelsmes apliecinājumus;
(e) publicē gada pārskatu par izsniegto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas 
nodots vai saņemts no katras atsevišķas 
citas kompetentās iestādes, kā arī par 
atcelto izcelsmes apliecinājumu skaitu.
2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz enerģijas 
ražošanu, tirdzniecību, piegādi vai sadali.
3. Izcelsmes apliecinājumu valsts reģistrā 
ietver izcelsmes apliecinājumus, kas 
pieder katrai personai. Izcelsmes 
apliecinājums vienlaikus var būt reģistrēts 
tikai vienā reģistrā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par to saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamie enerģijas avoti Eiropā ir 
veiksmīgi attīstījušies 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 nepieciešams papildu elastības mehānisms. Tādēļ 
izcelsmes apliecinājumu mērķis nemainās un saskaņā ar Direktīvu 2001/77/EK ir atklāt 
elektroenerģijas izcelsmi.
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Grozījums Nr. 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un izcelsmes 
apliecinājumu reģistri

Valsts atbalsta sistēmas un elastības 
mehānismi

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:

1. Valsts atbalsta sistēmas, lai veicinātu 
enerģijas ražošanu no atjaunojamiem 
avotiem, ir visnozīmīgākais līdzeklis, ar ko 
sasniegt 3. pantā minētos mērķus. 
Dalībvalstis var izvēlēties dažādas atbalsta 
sistēmas enerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem avotiem. 

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina 
izcelsmes apliecinājumu valsts reģistru;
(b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus; 
(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu 
nodošanas gadījumus;
(d) atceļ izcelsmes apliecinājumus;
(e) publicē gada pārskatu par izsniegto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas 
nodots vai saņemts no katras atsevišķas 
citas kompetentās iestādes, kā arī par 
atcelto izcelsmes apliecinājumu skaitu.
2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz enerģijas 
ražošanu, tirdzniecību, piegādi vai sadali.

2. Lai palielinātu to mērķu sasniegšanas 
iespējamību un samazinātu izmaksas, 
dalībvalstis var izmantot šādu elastības 
mehānismu:
(a) statistikas nodošanu par izmantotās 
atjaunojamās enerģijas daudzumu starp 
dalībvalstīm;
(b) kopīgu mērķu sasniegšanu;
(c) kopīgu atbalsta sistēmu izveidi. 
Šo elastības instrumentu apraksts parādās 
šajos pantos.

3. Izcelsmes apliecinājumu valsts reģistrā 
ietver izcelsmes apliecinājumus, kas 
pieder katrai personai. Izcelsmes 
apliecinājums vienlaikus var būt reģistrēts 
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tikai vienā reģistrā. 

Or. es

Pamatojums

Atjaunojamo avotu atbalsta sistēmām ir bijusi izšķirīga nozīme, lai sekmētu, ka šie avoti 
ieģūst pašreizējo statusu ES, un tās ir īpaši svarīgas šo avotu attīstībai nākotnē. Līdz ar to tās 
ir pienācīgi jāņem vērā šajā direktīvā, jo Komisijas priekšlikumā tās parādās pavisam 
nedaudz.

Grozījums Nr. 521
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un izcelsmes 
apliecinājumu reģistri

Statistikas nodošana starp dalībvalstīm

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:

1. Dalībvalstis var veikt pasākumus, lai 
viena dalībvalsts nodotu citai statistiku par 
noteiktu no atjaunojamiem avotiem ražotas 
enerģijas apjomu. Nodoto daudzumu:

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina 
izcelsmes apliecinājumu valsts reģistru;

(a) atskaita no enerģijas daudzuma, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot 
dalībvalsts atbilstību 3. panta prasībām 
attiecībā uz valsts mērķiem, kā arī,

(b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus; (b) pievieno enerģijas daudzumam, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot citas 
dalībvalsts atbilstību 3. panta prasībām 
attiecībā uz valsts mērķiem.

(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu 
nodošanas gadījumus;
(d) atceļ izcelsmes apliecinājumus;
(e) publicē gada pārskatu par izsniegto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas 
nodots vai saņemts no katras atsevišķas 
citas kompetentās iestādes, kā arī par 
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atcelto izcelsmes apliecinājumu skaitu.
2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz enerģijas 
ražošanu, tirdzniecību, piegādi vai sadali.

2. Pasākumi saskaņā ar 1. punktu var būt 
spēkā vienu vai vairākus gadus, taču par 
tiem ir jāpaziņo Komisijai ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc pirmā gada beigām, kurā tie 
sākās.

3. Izcelsmes apliecinājumu valsts reģistrā 
ietver izcelsmes apliecinājumus, kas 
pieder katrai personai. Izcelsmes 
apliecinājums vienlaikus var būt reģistrēts 
tikai vienā reģistrā.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ļauj, pamatojoties uz statistiku, nodot enerģiju no vienas dalībvalsts otrai. 
Acīmredzamākais šāda noteikuma izmantošanas iemesls ir gadījums, kad dalībvalsts 
2020. gadā ir pārsniegusi savu mērķi un vēlas pārdot savu kredīta pārpalikumu citām 
dalībvalstīm.

Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā divas dalībvalstis arī varēs vienoties par ilgtermiņa 
darījumu, lai katru gadu līdz 2020. gadam, pamatojoties uz statistiku, nodotu noteiktu 
enerģijas apjomu. Tas, vai šī vienošanās būs vai nebūs pastāvīga, ir atkarīgs no tās 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 522
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un izcelsmes 
apliecinājumu reģistri

Statistikas nodošana starp dalībvalstīm

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:

1. Dalībvalstis var veikt pasākumus, lai 
viena dalībvalsts nodotu citai statistiku 
par noteiktu no atjaunojamiem avotiem 
ražotas enerģijas apjomu. Nodoto 
daudzumu:

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina 
izcelsmes apliecinājumu valsts reģistru;

(a) atskaita no enerģijas daudzuma, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot 
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dalībvalsts atbilstību 3. panta prasībām 
attiecībā uz valsts mērķiem, kā arī,

(b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus; (b) pievieno enerģijas daudzumam, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
resursiem un kuru ņem vērā, nosakot 
citas dalībvalsts atbilstību 3. panta 
prasībām attiecībā uz valsts mērķiem.

(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu 
nodošanas gadījumus;
(d) atceļ izcelsmes apliecinājumus;
(e) publicē gada pārskatu par izsniegto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas 
nodots vai saņemts no katras atsevišķas 
citas kompetentās iestādes, kā arī par 
atcelto izcelsmes apliecinājumu skaitu.
2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz enerģijas 
ražošanu, tirdzniecību, piegādi vai sadali.

2. Pasākumi saskaņā ar 1. punktu var būt 
spēkā vienu vai vairākus gadus, taču par 
tiem ir jāpaziņo Komisijai ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc pirmā gada beigām, kurā tie 
sākās.

3. Izcelsmes apliecinājumu valsts reģistrā 
ietver izcelsmes apliecinājumus, kas 
pieder katrai personai. Izcelsmes 
apliecinājums vienlaikus var būt reģistrēts 
tikai vienā reģistrā.

Or. xm

Pamatojums

Sākotnējais priekšlikums tirdzniecībai ar izcelsmes apliecinājumiem ir izrādījies pārmērīgi 
birokrātisks un neizdevīgs valstīm, kurās pastāv atpirkšanas sistēma atjaunojamo avotu 
atbalstam. Var rasties bažas par to, ka šāda priekšlikuma īstenošana nonākt pretrunā ar ES 
tiesību aktiem. Jaunā priekšlikuma mērķis atbilst Komisijas sākotnējā priekšlikuma mērķim 
attiecībā uz tirdzniecību ar izcelsmes apliecinājumiem, t.i., mudināt dalībvalstis savstarpēji 
elastīgi pārcelt to mērķus, taču tajā pašā laikā nekaitēt valsts atbalsta sistēmai, kā arī jaunais 
priekšlikums ļauj dalībvalstīm kontrolēt to mērķu sasniegšanu.
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Grozījums Nr. 523
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un izcelsmes 
apliecinājumu reģistri

Kompetentās iestādes, izcelsmes 
apliecinājumu reģistri un biodegvielas 

tirdzniecības kredīti
1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina izcelsmes 
apliecinājumu valsts reģistru;

izveido un pastāvīgi atjaunina izcelsmes un 
biodegvielas tirdzniecības kredītu 
apliecinājumu valsts reģistrus;

(b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus; izsniedz izcelsmes apliecinājumus un 
biodegvielas tirdzniecības kredītus;

(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu 
nodošanas gadījumus;

reģistrē visus izcelsmes apliecinājumus un 
biodegvielas tirdzniecības kredītus;

(d) atceļ izcelsmes apliecinājumus; atceļ izcelsmes apliecinājumus un 
biodegvielas tirdzniecības kredītus;

(e) publicē gada pārskatu par izsniegto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas nodots 
vai saņemts no katras atsevišķas citas 
kompetentās iestādes, kā arī par atcelto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu.

publicē gada pārskatu par izsniegto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas nodots 
vai saņemts no katras atsevišķas citas 
kompetentās iestādes, kā arī par atcelto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, un līdzīgi 
par biodegvielas tirdzniecības kredītiem.

2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz enerģijas 
ražošanu, tirdzniecību, piegādi vai sadali.

2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz enerģijas 
ražošanu, tirdzniecību, piegādi, sadali, 
biodegvielas ražošanu un autodegvielas 
tirdzniecību, piegādi vai sadali.

Izcelsmes apliecinājumu valsts reģistrā
ietver izcelsmes apliecinājumus, kas pieder 
katrai personai. Izcelsmes apliecinājums 
vienlaikus var būt reģistrēts tikai vienā 
reģistrā.

Izcelsmes apliecinājumu un biodegvielas 
tirdzniecības kredītu valsts reģistros ietver 
izcelsmes apliecinājumus/biodegvielas 
tirdzniecības kredītus, kas pieder katrai 
personai. Izcelsmes
apliecinājums/biodegvielas tirdzniecības 
kredīts vienlaikus var būt reģistrēts tikai 
vienā reģistrā.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:

Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina izcelsmes
apliecinājumu valsts reģistru;

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina 
apliecinājumu valsts reģistru,

(aa) reģistrē visas iekārtas, par kuru 
produkciju ir izsniegti izcelsmes 
apliecinājumi un transferta sertifikāti 
saskaņā ar šo direktīvu,

(b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus; (b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus un 
transferta sertifikātus,

(ba) reģistrē visas iekārtas, kas minētas 
(aa) punktā, iekārtas tehniskai darbībai 
visa vajadzīgā atbalsta veidu un apjomu, 
kas tika piešķirts pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā,

(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu 
nodošanas gadījumus;

(c) reģistrē visus apliecinājumu nodošanas 
gadījumus;

(d) atceļ izcelsmes apliecinājumus; (d) atceļ apliecinājumus,
(e) publicē gada pārskatu par izsniegto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas nodots 
vai saņemts no katras atsevišķas citas 
kompetentās iestādes, kā arī par atcelto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu.

publicē gada pārskatu par izsniegto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu un transferta 
sertifikātu skaitu, kas nodots vai saņemts 
no katras atsevišķas citas kompetentās 
iestādes, kā arī par atcelto izcelsmes 
apliecinājumu skaitu.
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Or. de

Pamatojums

Kompetentās iestādes uzdevumus nosaka sīkāk, ietverot iekārtas, par kurām ir izsniegti 
sertifikāti un saņemts investīciju atbalsts.

Grozījums Nr. 525
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu 
kompetento iestādi, kas veic šādus 
uzdevumus:

1. Katra dalībvalsts izraugās atsevišķu par 
izcelsmes apliecinājumiem un vajadzības 
gadījumā transferta uzskaites 
sertifikātiem kompetento iestādi, kas veic 
šādus uzdevumus:

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina izcelsmes 
apliecinājumu valsts reģistru;

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina valsts 
reģistru,

(b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus; (b) izsniegšana;
(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu
nodošanas gadījumus;

(c) visu nodošanas gadījumu reģistrēšana;

(d) atceļ izcelsmes apliecinājumus; (d) atcelšana;

(e) publicē gada pārskatu par izsniegto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, par to 
izcelsmes apliecinājumu skaitu, kas nodots 
vai saņemts no katras atsevišķas citas 
kompetentās iestādes, kā arī par atcelto 
izcelsmes apliecinājumu skaitu.

(e) gada pārskatu publicēšana par izsniegto 
skaitu, par to izcelsmes apliecinājumu 
skaitu, kas nodots vai saņemts no katras 
atsevišķas citas kompetentās iestādes, kā 
arī par atcelto izcelsmes apliecinājumu 
skaitu.

Or. en
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Grozījums Nr. 526
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

(Neattiecas uz angļu valodas versiju)

Or. sl

Grozījums Nr. 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nepieļautu, ka apliecinājumus 
izsniedz divreiz,  tos var izsniegt vienīgi 
tās valsts apliecinājumu reģistrā, kurā 
atrodas iekārta. Gadījumā, ja iekārtas 
atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
attiecīgajām dalībvalstīm ir jānodrošina, 
ka apliecinājumus neizsniedz divreiz.

Or. de

Pamatojums

Skaidrojums, lai nepieļautu divkāršu apliecinājumu izsniegšanu.

Grozījums Nr. 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Katram operatoram ir konts 
apliecinājumu reģistrā. Operatoriem, kas 
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pārvalda iekārtas vienā vai vairākās 
dalībvalstīs, ir konts katrā attiecīgajā 
valsts reģistrā. Katrā reģistrā ir attiecīgās 
dalībvalsts konts. Enerģijas piegādātāji un 
patērētāji var lūgt atvērt kontu.
Katrs tādas iekārtas operators, kurā ražo 
enerģiju no atjaunojamiem avotiem, ir 
tiesīgs pārbaudīt apliecinājumus, kas 
izsniegti šai iekārtai apliecinājumu 
reģistrā. Tas mudinās operatorus pierādīt, 
ka viņu iekārtās ražo enerģiju no 
atjaunojamiem avotiem.

Or. de

Pamatojums

Sniedz precīzāku informāciju par apliecinājumu reģistru: konts ir jāatver katram iekārtas 
operatoram, un to var darīt arī enerģijas piegādātāji un patērētāji.

Grozījums Nr. 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.c un 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Tūlīt pēc apliecinājuma izsniegšanas 
attiecīgās izcelsmes garantijas reģistrē 
valsts apliecinājumu reģistrā tā operatora 
kontā, kura iekārtās enerģija ir ražota.
1.d Tūlīt pēc apliecinājuma izsniegšanas 
attiecīgos transferta sertifikātus reģistrē 
attiecīgās valsts kontā valsts 
apliecinājumu reģistrā.

Or. de

Pamatojums

Ar transferta sertifikātu dalībvalstis paredz pierādīt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, bet 
izcelsmes apliecinājums ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, piegādātāji un 
patērētāji.
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Grozījums Nr. 530
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz enerģijas 
ražošanu, tirdzniecību, piegādi vai sadali.

2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz enerģijas 
ražošanu, tirdzniecību, piegādi, sadali vai
pārvadi.

Or. sl

Grozījums Nr. 531
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz enerģijas 
ražošanu, tirdzniecību, piegādi vai sadali.

2. Kompetentā iestāde neveic nekādas 
darbības, kas attiecas uz vai ir saistītas ar
enerģijas ražošanu, tirdzniecību, piegādi 
vai sadali.

Or. en

Pamatojums

Izdevējiestādes parasti ir regulatori (60 %), bet pašlaik 30 % no izdevējiestādēm ir PSO, un 
tas var novest pie interešu konflikta.
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Grozījums Nr. 532
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes apliecinājumu valsts reģistrā 
ietver izcelsmes apliecinājumus, kas pieder 
katrai personai. Izcelsmes apliecinājums 
vienlaikus var būt reģistrēts tikai vienā 
reģistrā.

3. Izcelsmes apliecinājumu un, ja tiek 
izmantoti 9. panta 1.b punkta a) vai 
c) apakšpunktā minētie elastīguma 
nodrošināšanas pasākumi, transferta 
uzskaites sertifikātu valsts reģistrā ietver 
izcelsmes apliecinājumus un transferta 
uzskaites sertifikātus, kas pieder katrai 
personai. Jebkurš izcelsmes apliecinājums 
vai transferta uzskaites sertifikāts
vienlaikus var būt reģistrēts tikai vienā 
reģistrā.

Or. en

Pamatojums

Par izcelsmes apliecinājumiem un transferta uzskaites sertifikātiem, ja pēdējos ir brīvprātīgi 
izvēlējusies dalībvalsts, atbildīgai jābūt vienai kompetentajai iestādei.

Grozījums Nr. 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes apliecinājumu valsts reģistrā 
ietver izcelsmes apliecinājumus, kas pieder 
katrai personai. Izcelsmes apliecinājums 
vienlaikus var būt reģistrēts tikai vienā 
reģistrā.

3. Izcelsmes apliecinājumu valsts reģistrā 
ietver izcelsmes apliecinājumus vai 
transferta seritifikātus, kas pieder katrai 
personai. Izcelsmes apliecinājums vai 
transferta sertifikāts vienlaikus var būt 
reģistrēts tikai vienā reģistrā.

Or. de
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Pamatojums

Ar transferta sertifikātu dalībvalstis paredz pierādīt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, bet 
izcelsmes apliecinājums ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, piegādātāji un 
patērētāji.

Grozījums Nr. 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ieceļ centrālo 
administratoru, kurš savieno individuālos 
apliecinājumu reģistrus ar saskarņu 
starpniecību. Apliecinājumus nodod ar šā 
centrālā administratora starpniecību
(a) starp dalībvalstīm,
(b) starp personām dažādās dalībvalstīs 
un

(c) starp dalībvalsti un personām citā 
dalībvalstī.
Centrālais administrators izstrādā gada 
ziņojumu par nodošanas gadījumiem 
starp individuāliem apliecinājumu 
reģistriem.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu netraucētu sadarbību starp valsts reģistriem, ir jāizveido centrālā 
administratora amats.
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Grozījums Nr. 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Lai īstenotu šo direktīvu, Komisija 
pieņem noteikumus par standartizētu un 
drošu apliecinājumu reģistrācijas sistēmu 
standartizētu elektronisku datu bāzu veidā 
ar kopējiem datu elementiem, lai  izsekotu 
izcelsmes apliecinājumu un transferta 
sertifikātu izsniegšanu, valdījumu, 
nodošanu un atcelšanu ar mērķi 
nodrošināt sabiedrības pieeju un 
pienācīgu konfidencialitāti, kā arī 
nodrošināt, ka nenotiek nodošanas 
gadījumi, kas neatbilst šīs direktīvas 
prasībām. Šos noteikumus pieņem 
saskaņā ar 21. panta 3. punktā minēto 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Izcelsmes reģistru sistēmu tehniskie dati ir jānosaka Komisijai saskaņā ar komitoloģijas 
procedūru.

Grozījums Nr. 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Personas vai valstis var nodot vai 
iesniegt atcelšanai viņu valdījumā esošos 
izcelsmes apliecinājumus vai transferta 
sertifikātus saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem.
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Or. de

Pamatojums

Paskaidrojums.
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