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Grozījums Nr. 537
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Atcelšanai paredzēto izcelsmes 
apliecinājumu iesniegšana
1. Izcelsmes apliecinājumu, kas atbilst 
attiecīgās enerģijas vienībai, iesniedz 
atcelšanai kompetentajai iestādei, kas 
izraudzīta saskaņā ar 7. pantu, ja:
(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu 
maksājumu, prēmiju maksājumu, 
nodokļu samazinājumu vai tādu 
maksājumu veidā, kuri rodas no 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
šādā gadījumā apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kura izveidoja atbalsta shēmu;
(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantotās 
enerģijas vienību, kas ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, ņem vērā, 
lai novērtētu, vai iestāde izpildījusi 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu; šādā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kas 
noteica izmantošanas pienākumu; vai
(c) enerģijas piegādātājs vai enerģijas 
patērētājs izvēlas lietot izcelsmes 
apliecinājumu, lai pierādītu atjaunojamās 
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enerģijas īpatsvaru vai apjomu 
izmantotajos enerģijas veidos, nepieprasot 
ieguvumus, ko sniedz atbalsta shēma 
saskaņā ar a) un b) apakšpunktu; šajā 
gadījumā izcelsmes apliecinājumu 
iesniedz kompetentajai iestādei, ko 
izraudzījusi dalībvalsts, kurā patērēta tāda 
enerģija, kas ietver dažādus enerģijas 
veidus.
2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:
(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei. 
3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, 
ja ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana Eiropā ir veiksmīgi attīstījusies galvenokārt labi izstrādātu valsts atbalsta shēmu 
un administrācijas veiksmīgas darbības dēļ. Šajā direktīvā dalībvalstis var izvēlēties, kurai 
nozarei pievērst visvairāk uzmanības. Līdz ar to nav vajadzīgs papildu elastības mehānisms. 
Tādēļ izcelsmes apliecinājumu mērķis — atklāt elektroenerģijas izcelsmi — paliek nemainīgs, 
kā tas definēts Direktīvā 2001/77/EK.
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Grozījums Nr. 538
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atcelšanai paredzēto izcelsmes 
apliecinājumu iesniegšana

Dalībvalstu kopīgie projekti

1. Izcelsmes apliecinājumu, kas atbilst 
attiecīgās enerģijas vienībai, iesniedz 
atcelšanai kompetentajai iestādei, kas 
izraudzīta saskaņā ar 7. pantu, ja:

1. Divas vai vairākas dalībvalstis var 
iesaistīties kopīgos projektos.

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu 
maksājumu, prēmiju maksājumu, 
nodokļu samazinājumu vai tādu 
maksājumu veidā, kuri rodas no 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
šādā gadījumā apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kura izveidoja atbalsta shēmu;
(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantotās 
enerģijas vienību, kas ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, ņem vērā, 
lai novērtētu, vai iestāde izpildījusi 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu; šādā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kas 
noteica izmantošanas pienākumu; vai
(c) enerģijas piegādātājs vai enerģijas 
patērētājs izvēlas lietot izcelsmes 
apliecinājumu, lai pierādītu atjaunojamās 
enerģijas īpatsvaru vai apjomu 
izmantotajos enerģijas veidos, nepieprasot 
ieguvumus, ko sniedz atbalsta shēma 
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saskaņā ar a) un b) apakšpunktu; šajā 
gadījumā izcelsmes apliecinājumu 
iesniedz kompetentajai iestādei, ko 
izraudzījusi dalībvalsts, kurā patērēta tāda 
enerģija, kas ietver dažādus enerģijas 
veidus.
2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:

2. Dalībvalstis ziņo Komisijai par 
enerģijas daudzumu, kas iegūts visās 
iekārtās, kuras atrodas to teritorijā vai 
trešā valstī saskaņā ar 5. panta 9. punktu 
un kuras sāka darboties pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā vai pārbūvētas, lai 
palielinātu jaudu, un ir izveidotas kopīga 
projekta gaitā atbilstīgi 1. punktam. 
Uzskata, ka paziņotais enerģijas 
daudzums ir ieguldījums, kas veicina citas 
dalībvalsts mērķa sasniegšanu, nosakot 
tās atbilstību 3. panta prasībām.

(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei. 
3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, 
ja ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

3. Dalībvalstu paziņojumā:

(a) raksturo piedāvāto iekārtu vai norāda 
pārbūvēto iekārtu;
(b) norāda šajā iekārtā iegūtās 
elektroenerģijas un apkurei vai 
dzesēšanai izmantotās enerģijas īpatsvaru
vai daudzumu, kas uzskatāms par 
ieguldījumu citas dalībvalsts mērķu 
sasniegšanā;
(c) norāda dalībvalsti, kuras labā sniegts 
šis paziņojums;
(d) precizē laikposmu, kurā ražotā 
enerģija ir uzskatāma par ieguldījumu 
citas dalībvalsts mērķa sasniegšanā.
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4. Laikposmu, kas minēts 3. punkta 
d apakšpunktā, norāda pilnos 
kalendārajos gados, un tas var pārsniegt 
2020. gadu.
5. Paziņojumu, ko iesniedz saskaņā ar šo 
pantu, nedrīkst grozīt vai atsaukt, kamēr 
nav panākta vienošanās starp dalībvalsti, 
kas sniedz paziņojumu, un dalībvalsti, 
kura norādīta saskaņā ar 3. punkta 
c) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo pantu dalībvalstij dod iespēju ieskaitīt „savā bilancē” daļu vai visu atjaunojamo 
enerģiju, kas saražota jaunā vai pārbūvētā atjaunojamo energoresursu iekārtā citā 
dalībvalstī, lai sasniegtu savu mērķi. Lai to panāktu, ir jāvienojas ražotājai dalībvalstij un 
saņēmējai dalībvalstij un par šo vienošanos jāpaziņo Komisijai, paziņojumā izklāstot 
vienošanās nosacījumus.

Grozījums Nr. 539
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atcelšanai paredzēto izcelsmes 
apliecinājumu iesniegšana

Dalībvalstu kopīgie projekti

1. Izcelsmes apliecinājumu, kas atbilst 
attiecīgās enerģijas vienībai, iesniedz 
atcelšanai kompetentajai iestādei, kas 
izraudzīta saskaņā ar 7. pantu, ja:

1. Divas vai vairākas dalībvalstis var 
iesaistīties kopīgos projektos.

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu 
maksājumu, prēmiju maksājumu, 
nodokļu samazinājumu vai tādu 
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maksājumu veidā, kuri rodas no 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
šādā gadījumā apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kura izveidoja atbalsta shēmu;
(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantotās 
enerģijas vienību, kas ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, ņem vērā, 
lai novērtētu, vai iestāde izpildījusi 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu; šādā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kas 
noteica izmantošanas pienākumu; vai
(c) enerģijas piegādātājs vai enerģijas 
patērētājs izvēlas lietot izcelsmes 
apliecinājumu, lai pierādītu atjaunojamās 
enerģijas īpatsvaru vai apjomu 
izmantotajos enerģijas veidos, nepieprasot 
ieguvumus, ko sniedz atbalsta shēma 
saskaņā ar a) un b) apakšpunktu; šajā 
gadījumā izcelsmes apliecinājumu 
iesniedz kompetentajai iestādei, ko 
izraudzījusi dalībvalsts, kurā patērēta tāda 
enerģija, kas ietver dažādus enerģijas 
veidus.
2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:

2. Dalībvalstis ziņo Komisijai par 
enerģijas daudzumu, kas iegūts visās 
iekārtās, kuras atrodas to teritorijā vai 
trešā valstī saskaņā ar 5. panta 9. punktu 
un kuras sāka darboties pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā vai pārbūvētas, lai 
palielinātu jaudu, un ir izveidotas kopīga 
projekta gaitā atbilstīgi 1. punktam. 
Uzskata, ka paziņotais enerģijas 
daudzums ir ieguldījums, kas veicina citas 
dalībvalsts mērķa sasniegšanu, nosakot 
tās atbilstību 3. panta prasībām.

(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
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(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei. 
3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, 
ja ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

3. Dalībvalstu paziņojumā:

(a) raksturo piedāvāto iekārtu vai norāda 
pārbūvēto iekārtu;
(b) norāda šajā iekārtā iegūtās 
elektroenerģijas un apkurei vai 
dzesēšanai izmantotās enerģijas īpatsvaru 
vai daudzumu, kas uzskatāms par 
ieguldījumu citas dalībvalsts mērķu 
sasniegšanā;
(c) norāda dalībvalsti, kuras labā sniegts 
šis paziņojums;
(d) precizē laikposmu, kurā ražotā 
enerģija ir uzskatāma par ieguldījumu 
citas dalībvalsts mērķa sasniegšanā.
4. Laikposmu, kas minēts 3. punkta 
d) apakšpunktā, norāda pilnos 
kalendārajos gados, un tas var pārsniegt 
2020. gadu.
5. Paziņojumu, ko iesniedz saskaņā ar šo 
pantu, nedrīkst grozīt vai atsaukt, kamēr 
nav panākta vienošanās starp dalībvalsti, 
kas sniedz paziņojumu, un dalībvalsti, 
kura norādīta saskaņā ar 3. punkta 
c) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais priekšlikums pārdot un pirkt izcelsmes apliecinājumus ir pārāk birokrātisks, jo 
tas rada nelabvēlīgus apstākļus valstīm, kuras paredzējušas atbalsta sistēmu atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai. Tas var radīt bažas, ka tā īstenošana var būt pretrunā ES 
tiesībām. Jaunā priekšlikuma mērķis sakrīt ar Komisijas sākotnējā priekšlikuma mērķi 
attiecībā uz tirdzniecību ar izcelsmes apliecinājumiem, t.i., atļaut dalībvalstīm savā starpā 
elastīgi pārgrupēt savus mērķus, taču tajā pašā laikā nekaitēt valsts atbalsta sistēmai, kā arī 
atļaut dalībvalstīm uzraudzīt savu mērķu sasniegšanu.



PE409.384v01-00 10/126 AM\730537LV.doc

LV

Grozījums Nr. 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atcelšanai paredzēto izcelsmes 
apliecinājumu iesniegšana

Statistikas datu pārdale dalībvalstu starpā

1. Izcelsmes apliecinājumu, kas atbilst 
attiecīgās enerģijas vienībai, iesniedz 
atcelšanai kompetentajai iestādei, kas 
izraudzīta saskaņā ar 7. pantu, ja:

1. Dalībvalstis var vienoties statistiski 
pārdalīt konkrētu enerģijas daudzumu, 
kas iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un ko paredzēts vienai dalībvalstij 
pārņemt no citas dalībvalsts. Pārdalīto 
daudzumu:

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu 
maksājumu, prēmiju maksājumu, 
nodokļu samazinājumu vai tādu 
maksājumu veidā, kuri rodas no 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
šādā gadījumā apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kura izveidoja atbalsta shēmu;

(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, un

(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantotās 
enerģijas vienību, kas ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, ņem vērā, 
lai novērtētu, vai iestāde izpildījusi 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu; šādā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kas 
noteica izmantošanas pienākumu; vai

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

(c) enerģijas piegādātājs vai enerģijas 
patērētājs izvēlas lietot izcelsmes 
apliecinājumu, lai pierādītu atjaunojamās 
enerģijas īpatsvaru vai apjomu 



AM\730537LV.doc 11/126 PE409.384v01-00

LV

izmantotajos enerģijas veidos, nepieprasot 
ieguvumus, ko sniedz atbalsta shēma 
saskaņā ar a) un b) apakšpunktu; šajā 
gadījumā izcelsmes apliecinājumu 
iesniedz kompetentajai iestādei, ko 
izraudzījusi dalībvalsts, kurā patērēta tāda 
enerģija, kas ietver dažādus enerģijas 
veidus.
2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:

2. Vienošanās saskaņā ar 1. punktu var 
būt spēkā vismaz vienu gadu. Par to 
paziņo Komisijai ne vēlāk kā 3 mēnešu 
laikā, beidzoties pirmajam gadam, kurā tā 
stājusies spēkā.

(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei. 
3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, 
ja ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 541
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes apliecinājumu, kas atbilst 
attiecīgās enerģijas vienībai, iesniedz 
atcelšanai kompetentajai iestādei, kas 
izraudzīta saskaņā ar 7. pantu, ja:

1. Izcelsmes apliecinājuma 
mērķsastāvdaļu, kas atbilst attiecīgās 
enerģijas vienībai, iesniedz atcelšanai 
kompetentajai iestādei, kas izraudzīta 
saskaņā ar 7. pantu, ja:

Or. en
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Pamatojums

Tekstā ir jāiekļauj skaidrojums, un tajā nepārprotami jāuzsver, ka, ja izcelsmes apliecinājuma 
(IA) mērķsastāvdaļa ir atcelta (jo, piemēram, iekārtai ir piešķirts atbalsts), tas vēl nenozīmē, 
ka ir atceltas pārējās izcelsmes apliecinājuma sastāvdaļas (ražošanas sertificēšana/enerģijas 
avotu apliecināšana), kuras joprojām var pirkt un pārdot atsevišķi.

Grozījums Nr. 542
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu maksājumu, 
prēmiju maksājumu, nodokļu 
samazinājumu vai tādu maksājumu veidā, 
kuri rodas no uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, šādā gadījumā 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kura 
izveidoja atbalsta shēmu;

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, izmantojot atbalsta shēmu, kas 
definēta 2. panta h) apakšpunktā, šādā 
gadījumā apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kura izveidoja atbalsta shēmu;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikuma 2. panta h apakšpunktā ir iekļauta „atbalsta shēmas” definīcija, 
tikmēr 8. panta 1. punkta a apakšpunktā ir atrodama cita definīcija; abas šīs definīcijas 
vajadzētu saskaņot.



AM\730537LV.doc 13/126 PE409.384v01-00

LV

Grozījums Nr. 543
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu maksājumu, 
prēmiju maksājumu, nodokļu 
samazinājumu vai tādu maksājumu veidā, 
kuri rodas no uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, šādā gadījumā 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kura 
izveidoja atbalsta shēmu;

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, izmantojot 2. panta 
h) apakšpunktā definēto atbalsta shēmu, 
šādā gadījumā apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kura izveidoja atbalsta shēmu;

Or. sl

Grozījums Nr. 544
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu maksājumu, 
prēmiju maksājumu, nodokļu 
samazinājumu vai tādu maksājumu veidā, 
kuri rodas no uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, šādā gadījumā 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kura 

(a) enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu maksājumu, 
prēmiju maksājumu, nodokļu 
samazinājumu vai tādu maksājumu veidā, 
kuri rodas no uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, šādā gadījumā 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kura 
izveidoja atbalsta shēmu;
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izveidoja atbalsta shēmu;

Or. en

Pamatojums

Ja izcelsmes apliecinājuma (IA) mērķsastāvdaļa ir atcelta (jo, piemēram, iekārtai ir piešķirts 
atbalsts), tas vēl nenozīmē, ka ir atceltas pārējās IA sastāvdaļas (ražošanas 
sertificēšana/enerģijas avotu apliecināšana), kuras joprojām var pirkt un pārdot atsevišķi.

Grozījums Nr. 545
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā,
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu maksājumu, 
prēmiju maksājumu, nodokļu 
samazinājumu vai tādu maksājumu veidā, 
kuri rodas no uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, šādā gadījumā 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kura 
izveidoja atbalsta shēmu;

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā,
kuras jauda ir vismaz 1 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu maksājumu, 
prēmiju maksājumu, nodokļu 
samazinājumu vai tādu maksājumu veidā, 
kuri rodas no uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, šādā gadījumā 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kura 
izveidoja atbalsta shēmu;

Or. de

Pamatojums

Minimālā jauda 5 MWth, kas noteikta kā obligāts nosacījums siltuma centrāles sertificēšanai, 
ir pārāk augsta, un tā jāsamazina līdz 1 MWth.
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Grozījums Nr. 546
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu maksājumu,
prēmiju maksājumu, nodokļu 
samazinājumu vai tādu maksājumu veidā, 
kuri rodas no uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, šādā gadījumā 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kura 
izveidoja atbalsta shēmu;

(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, piešķirts 
atbalsts, valsts regulētu tarifu maksājumu,
prēmiju maksājumu, nodokļu 
samazinājumu, zaļo sertifikātu vai tādu 
maksājumu veidā, kuri rodas no 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
šādā gadījumā apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kura izveidoja atbalsta shēmu;

Or. en

Pamatojums

Ziemeļvalstu sistēma paredz zaļo sertifikātu un atļauto valsts subsīdiju izmantošanu, nevis 
Vācijas ierosināto alternatīvu izmantot valsts regulētus tarifus. Uzskata, ka abas šīs sistēmas 
darbojas labi, tāpēc vajadzētu ļaut tām pastāvēt līdztekus.

Grozījums Nr. 547
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantotās 
enerģijas vienību, kas ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, ņem vērā, 
lai novērtētu, vai iestāde izpildījusi 

svītrots
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atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu; šādā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kas 
noteica izmantošanas pienākumu; vai

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikuma 2. panta h) apakšpunktā ir iekļauta „atbalsta shēmas” definīcija, 
tikmēr 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir atrodama cita definīcija; abas šīs definīcijas 
vajadzētu saskaņot.

Grozījums Nr. 548
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai 
apkurei vai dzesēšanai izmantotās 
enerģijas vienību, kas ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, ņem vērā, 
lai novērtētu, vai iestāde izpildījusi
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu; šādā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kas 
noteica izmantošanas pienākumu; vai

(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās enerģijas vienību ņem vērā, lai 
novērtētu, vai uzņēmums izpildījis
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu; šādā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kas 
noteica izmantošanas pienākumu;

Or. en

Pamatojums

Ja izcelsmes apliecinājuma (IA) mērķsastāvdaļa ir atcelta (jo, piemēram, iekārtai ir piešķirts 
atbalsts), tas vēl nenozīmē, ka ir atceltas pārējās IA sastāvdaļas (ražošanas 
sertificēšana/enerģijas avotu apliecināšana), kuras joprojām var pirkt un pārdot atsevišķi.
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Grozījums Nr. 549
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai apkurei 
vai dzesēšanai izmantotās enerģijas 
vienību, kas ražota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iekārtā, kuras jauda ir 
vismaz 5 MWth, ņem vērā, lai novērtētu, 
vai iestāde izpildījusi atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākumu; šādā 
gadījumā izcelsmes apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kas noteica izmantošanas 
pienākumu; vai

(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai apkurei 
vai dzesēšanai izmantotās enerģijas 
vienību, kas ražota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iekārtā, kuras jauda ir 
vismaz 1 MWth, ņem vērā, lai novērtētu, 
vai iestāde izpildījusi atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākumu; šādā 
gadījumā izcelsmes apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kas noteica izmantošanas 
pienākumu; vai

Or. de

Pamatojums

Minimālā jauda 5 MWth, kas noteikta kā obligāts nosacījums siltuma centrāļu sertificēšanai, 
ir pārāk augsta, un tā jāsamazina līdz 1 MWth.

Grozījums Nr. 550
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai apkurei 
vai dzesēšanai izmantotās enerģijas 
vienību, kas ražota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iekārtā, kuras jauda ir 
vismaz 5 MWth, ņem vērā, lai novērtētu, 
vai iestāde izpildījusi atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākumu; šādā 
gadījumā izcelsmes apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 

(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai apkurei 
vai dzesēšanai izmantotās enerģijas 
vienību, kas ražota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iekārtā, kuras jauda ir 
vismaz 5 MWth, ņem vērā, lai novērtētu, 
vai uzņēmums izpildījis atjaunojamās
enerģijas izmantošanas pienākumu, ja šo 
pienākumu atļauts pildīt, izmantojot 
izcelsmes apliecinājumus; šādā gadījumā 
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dalībvalsts, kas noteica izmantošanas 
pienākumu; vai

izcelsmes apliecinājumu iesniedz 
kompetentajai iestādei, ko izraudzījusi 
dalībvalsts, kas noteica izmantošanas 
pienākumu; vai

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Ziemeļvalstu sistēmas nepārtrauktu attīstību un radītu apstākļus ilgtermiņa 
ieguldījumiem alternatīvajā atjaunojamajā enerģijā.

Grozījums Nr. 551
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) enerģijas piegādātājs vai enerģijas 
patērētājs izvēlas lietot izcelsmes 
apliecinājumu, lai pierādītu atjaunojamās 
enerģijas īpatsvaru vai apjomu 
izmantotajos enerģijas veidos, nepieprasot 
ieguvumus, ko sniedz atbalsta shēma 
saskaņā ar a) un b) apakšpunktu; šajā 
gadījumā izcelsmes apliecinājumu 
iesniedz kompetentajai iestādei, ko 
izraudzījusi dalībvalsts, kurā patērēta tāda 
enerģija, kas ietver dažādus enerģijas 
veidus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tekstā ir jāiekļauj skaidrojums, un tajā nepārprotami jāuzsver, ka, ja izcelsmes apliecinājuma
(IA) mērķsastāvdaļa ir atcelta (jo, piemēram, iekārtai ir piešķirts atbalsts), tas vēl nenozīmē, 
ka ir atceltas pārējās izcelsmes apliecinājuma sastāvdaļas (ražošanas sertificēšana/enerģijas 
avotu apliecināšana), kuras joprojām var pirkt un pārdot atsevišķi.
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Grozījums Nr. 552
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Izcelsmes apliecinājuma sastāvdaļas 
„ražošanas sertificēšana/enerģijas avotu 
apliecināšana”, kas atbilst attiecīgajai 
enerģijas vienībai, iesniedz atcelšanai 
kompetentajai iestādei, kura izraudzīta 
saskaņā ar 7. pantu, ja enerģijas 
piegādātājs vai enerģijas patērētājs izvēlas 
lietot izcelsmes apliecinājumu, lai 
pierādītu atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaru vai daudzumu izmantotajos 
energoresursos; šajā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kurā 
ir patērēta izmantotajos energoresursos 
minētā enerģija.
Šīs abas izcelsmes apliecinājuma 
sastāvdaļas var atcelt neatkarīgi citu no 
citas, turklāt mērķsastāvdaļas atcelšana 
neietekmē pārējās sastāvdaļas, katru no 
kurām joprojām var atsevišķi pārdalīt.

Or. en

Pamatojums

Tekstā ir jāiekļauj skaidrojums, un tajā nepārprotami jāuzsver, ka, ja izcelsmes apliecinājuma 
(IA) mērķsastāvdaļa ir atcelta (jo, piemēram, iekārtai ir piešķirts atbalsts), tas vēl nenozīmē, 
ka ir atceltas pārējās izcelsmes apliecinājuma sastāvdaļas (ražošanas sertificēšana/enerģijas 
avotu apliecināšana), kuras joprojām var pirkt un pārdot atsevišķi.
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Grozījums Nr. 553
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izcelsmes apliecinājuma sastāvdaļu 
„ražošanas sertificēšana/enerģijas avotu 
apliecināšana”, kas atbilst attiecīgajai 
enerģijas vienībai, iesniedz atcelšanai 
kompetentajai iestādei, kura izraudzīta 
saskaņā ar 7. pantu, ja enerģijas 
piegādātājs vai enerģijas patērētājs izvēlas 
lietot izcelsmes apliecinājumu, lai 
pierādītu atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaru vai daudzumu izmantotajos 
energoresursos; šajā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kurā 
ir patērēta izmantotajos energoresursos 
minētā enerģija.
Šīs abas izcelsmes apliecinājuma 
sastāvdaļas var atcelt neatkarīgi citu no 
citas, turklāt mērķsastāvdaļas atcelšana 
neietekmē pārējās sastāvdaļas, katru no 
kurām joprojām var atsevišķi pārdalīt.

Or. en

Pamatojums

Tā kā izcelsmes apliecinājumā ir jābūt divām sastāvdaļām, ar kurām var veikt dažādus 
darījumus, tas jāparedz to atcelšanas nosacījumos.

Grozījums Nr. 554
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) svītrots
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vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:
(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei.

Or. de

Pamatojums

Tirgus iespēju ierobežošana tirgus dalībniekam nav savienojama ar izcelsmes apliecinājumu 
tirgus efektīvu darbību. Visu IA piešķiršana vienai pašai iekārtai visam tās mūžam („lock-in 
clause”) jo īpaši nav savienojama ar mērķi radīt likvīdu tirgu tirdzniecībai. Tas pats attiecas 
uz bankas operāciju neiespējamību (pārnesums uz nākamo laikposmu), kas izriet no 8. panta 
3. punkta.

Grozījums Nr. 555
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:

svītrots

(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei.
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Or. it

Pamatojums

Tas, ka izcelsmes apliecinājumi saistībā ar konkrētu iekārtu ir jāizmanto visu iekārtas 
lietošanas laiku tajā pašā dalībvalstī, ierobežo uzņēmēju izvēles brīvību attiecībā uz tirgu. Tas 
izslēdz iespēju izmantot izcelsmes apliecinājumus attiecībā uz iekārtām, kas vairs nav 
vajadzīgas valsts mērķu īstenošanai. Šajā gadījumā gan dalībvalstīm, gan uzņēmējiem arvien 
vairāk saruks iespējas pārvietot izcelsmes apliecinājumus no vienas valsts uz citu.

Grozījums Nr. 556
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:

svītrots

(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Šīs normas dēļ ražotāji, kas izmanto atjaunojamos energoresursus un piegādā enerģiju no 
vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, būs spiesti to darīt visu iekārtas lietošanas laiku. Šāda 
norma būtu pārāk stingra attiecībā uz atjaunojamo energoresursu ražotājiem un būtu klajā 
pretrunā mērķim izveidot labi funkcionējošu un efektīvu tirgu atjaunojamo energoresursu 
tirdzniecībai.
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Grozījums Nr. 557
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:

svītrots

(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Šīs normas dēļ ražotāji, kas izmanto atjaunojamos energoresursus un piegādā enerģiju no 
vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, būs spiesti to darīt visu iekārtas lietošanas laiku. Šāda 
norma būtu pārāk stingra attiecībā uz atjaunojamo energoresursu ražotājiem un būtu klajā 
pretrunā mērķim izveidot labi funkcionējošu un efektīvu tirgu atjaunojamo energoresursu 
tirdzniecībai.

Grozījums Nr. 558
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:

svītrots

(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
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turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Prasība „visu turpmāko ražošanu” piesaistīt pašreizējai (valsts regulētai) atbalsta shēmai 
rada nevajadzīgus šķēršļus atbalsta shēmu saskaņošanai nākotnē.

Grozījums Nr. 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja operators saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus izcelsmes 
apliecinājumus, operators:

svītrots

(a) saskaņā ar 6. panta 1. punktu pieprasa 
izcelsmes apliecinājumus par visu 
turpmāko produkciju, ko ražos tajā pašā 
iekārtā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;
(b) iesniedz minētos izcelsmes 
apliecinājumus atcelšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei.

Or. de

Pamatojums

Šeit piedāvātie grozījumi padara par nevajadzīgu izcelsmes apliecinājumu atcelšanu 
iekārtām, kurām piešķirts atbalsts.
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Grozījums Nr. 560
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas vēlas izveidot kopīgu 
izcelsmes apliecinājumu tirgu, drīkst 
pieņemt lēmumu nepiemērot šo punktu.

Or. en

Pamatojums

Šīs normas dēļ ražotāji, kas izmanto atjaunojamos energoresursus un piegādā enerģiju no 
vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, būs spiesti to darīt visu iekārtas lietošanas laiku. Šāda 
norma būtu pārāk stingra attiecībā uz atjaunojamo energoresursu ražotājiem un būtu klajā 
pretrunā mērķim izveidot labi funkcionējošu un efektīvu tirgu atjaunojamo energoresursu 
tirdzniecībai.

Grozījums Nr. 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja atceļ transfertu uzskaites 
sertifikātu, enerģiju, uz kuru tas attiecas, 
ņem vērā, novērtējot šīs direktīvas prasību 
izpildi attiecībā uz valsts mērķiem saskaņā 
ar 10. panta b) apakšpunktu.

Or. de

Pamatojums

Transfertu uzskaites sertifikāti kalpo dalībvalstīm kā atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
pierādījums, bet izcelsmes apliecinājumi ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, 
piegādātāji un patērētāji.
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Grozījums Nr. 562
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, 
ja ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tirgus iespēju ierobežošana tirgus dalībniekam nav savienojama ar izcelsmes apliecinājumu 
tirgus efektīvu darbību. Visu IA piešķiršana vienai pašai iekārtai visam tās mūžam („lock-in 
clause”) jo īpaši nav savienojama ar mērķi radīt likvīdu tirgu tirdzniecībai. Tas pats attiecas 
uz bankas operāciju neiespējamību (pārnesums uz nākamo laikposmu), kas izriet no 8. panta 
3. punkta.

Grozījums Nr. 563
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, 
ja ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtu vēlams neparedzēt noilgumu izcelsmes apliecinājumiem. Praktisku apsvērumu dēļ 
noilgums būtu vajadzīgs, bet jebkurā gadījumā derīgums nedrīkst būt tikai vienu gadu. Tas 
ievērojami ierobežotu atjaunojamās enerģijas ražotāju iespējas pārdot izcelsmes 
apliecinājumus tirgū.
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Grozījums Nr. 564
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, 
ja ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izmantojot atbalsta shēmu, kas pamatojas uz izcelsmes apliecinājumu tirdzniecību, tas 
nopietni apdraudētu tirgus darbību.

Grozījums Nr. 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, 
ja ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

3. Izcelsmes apliecinājumi ir jāiesniedz
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā
ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc to 
izsniegšanas datuma.

Or. de

Pamatojums

Elastības labad šis termiņš ir jāpagarina līdz diviem gadiem.
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Grozījums Nr. 566
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, ja 
ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, ja 
ir pagājuši 2 gadi no to izsniegšanas 
datuma.

Or. en

Pamatojums

Būtu vēlams neparedzēt noilgumu izcelsmes apliecinājumiem. Praktisku apsvērumu dēļ 
noilgums būtu vajadzīgs, bet jebkurā gadījumā derīgums nedrīkst būt tikai vienu gadu. Tas 
ievērojami ierobežotu atjaunojamās enerģijas ražotāju iespējas pārdot izcelsmes 
apliecinājumus tirgū.

Grozījums Nr. 567
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, ja 
ir pagājis 1 gads no to izsniegšanas 
datuma.

3. Izcelsmes apliecinājumus neiesniedz 
kompetentajai iestādei atcelšanas nolūkā, ja 
ir pagājuši 2 gadi no to izsniegšanas 
datuma.

Or. en

Pamatojums

Noteiktais (viena gada) termiņš ierobežotu atjaunojamās enerģijas ražotāju iespējas pārdot 
izcelsmes sertifikātus tirgū.
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Grozījums Nr. 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var atļaut nodot citām 
personām tajā pašā dalībvalstī izcelsmes 
apliecinājumus, kas iesniegti saskaņā ar 
1. punkta a) un b) apakšpunktu, lai 
pierādītu atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaru vai daudzumu izmantotajos 
energoresursos. Enerģijas piegādātājs vai 
patērētājs, kas izmanto minētos izcelsmes 
apliecinājumus, lai pierādītu 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru vai 
daudzumu izmantotajos energoresursos, 
iesniedz šos izcelsmes apliecinājumus 
kompetentajai iestādei atcelšanai.

Or. en

Pamatojums

Formulējumi 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā ierobežo izcelsmes apliecinājumu tirgu. 
Ļoti iespējams, ka tā vietā notiks „zaļās” elektroenerģijas reāla tirdzniecība. Šāda reālā 
tirdzniecība var radīt nevajadzīgu pārslodzi tīklā un deformēt elektroenerģijas tirgu. Šo 
problēmu var atrisināt, atļaujot valsts iekšējā tirgū pārdot un pirkt IA, kas jau iesniegti 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja izcelsmes apliecinājums ir atcelts 
attiecībā uz elektroenerģiju, uzskata, ka 
tādējādi ir pierādīts atjaunojamās 
enerģijas īpatsvars kopējā energopatēriņā
saskaņā ar Direktīvas 2003/54/EK 
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3. panta 6. punkta a) apakšpunktu.

Or. de

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājums ir jāizmanto, lai izpildītu prasības pēc pierādījuma saskaņā ar 
direktīvu par iekšējo elektroenerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Izcelsmes apliecinājumu var atcelt 
tikai vienu reizi. Atceltu izcelsmes 
apliecinājumu vairs nedrīkst nodot citiem.

Or. de

Pamatojums

Paskaidrojums.

Grozījums Nr. 571
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Transfertu uzskaites sertifikātu 

iesniegšana anulēšanai
1. Dalībvalstis, kas nolemj izmantot 
9. panta 1.b punkta a) apakšpunktā 
minētos pasākumus, pamatojoties uz to, 
ka tās paļaujas uz šādiem pasākumiem, 
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pieprasa iesniegt anulēšanai 
kompetentajai iestādei, kura izraudzīta 
saskaņā ar 7. pantu, transfertu uzskaites 
sertifikātu, kas atbilst attiecīgās enerģijas 
vienībai, ja:
(a) elektroenerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
apkurei vai dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas vienības ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, ir piešķirts 
atbalsts valsts regulētu tarifu maksājumu, 
prēmiju maksājumu, nodokļu 
samazinājumu vai ar uzaicinājumu uz 
konkursu saistītu maksājumu veidā, un 
tādā gadījumā transfertu uzskaites 
sertifikātu iesniedz tās valsts izraudzītajai 
kompetentajai iestādei, kura ir izveidojusi 
minēto atbalsta sistēmu;
(b) no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražotās elektroenerģijas vienību vai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtu 
apkurei vai dzesēšanai izmantotās 
enerģijas vienību, kas ražota iekārtā, 
kuras jauda ir vismaz 5 MWth, ņem vērā, 
lai novērtētu, vai uzņēmums ir izpildījis 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu; šādā gadījumā transfertu 
uzskaites sertifikātu iesniedz tās valsts 
izraudzītajai kompetentajai iestādei, kura 
ir noteikusi minēto izmantošanas 
pienākumu.
2. Lai izpildītu 1. punkta prasības, 
dalībvalstis var pieprasīt, lai transfertu 
uzskaites sertifikātu kompetentajai 
iestādei iesniedz kopā ar izcelsmes 
apliecinājumu, kas izsniegts saistībā ar 
attiecīgo enerģijas vienību.
3. Dalībvalstis ļauj uzņēmējiem transfertu 
uzskaites sertifikātus iesniegt 
kompetentajai iestādei anulēšanai arī 
brīvprātīgi, piemēram, lai papildus 
piedāvātu patērētājiem „zaļo” enerģiju.
4. Kompetentā iestāde anulē transfertu 
uzskaites sertifikātus, kas iesniegti 
saskaņā ar 1. punktu, 3. punktu un 
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8. panta 1.a punktu, tūlīt pēc to 
saņemšanas.
5. Transfertu uzskaites sertifikātus 
neiesniedz kompetentajai iestādei 
anulēšanai, ja pēc to izsniegšanas dienas 
ir pagājis vairāk nekā viens gads.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis, kas izvēlas noteiktus elastīguma nodrošināšanas pasākumus, var izmantot 
transfertu uzskaites sertifikātus kā pārdales uzskaites līdzekli.

Grozījums Nr. 572
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
1. Kad likumīgais īpašnieks iesniedz 
kompetentajai iestādei, kas izraudzīta 
saskaņā ar 7. pantu, anulēšanai
biodegvielas tirdzniecības kredītu, 
dalībvalstis: 
(a) nodrošina, ka šo biodegvielas 
tirdzniecības kredītu iesniedz tās 
dalībvalsts izraudzītajai kompetentajai 
iestādei, kura ir izveidojusi atbalsta 
sistēmu, ja biodegvielas ražošanai 
piešķirts atbalsts nodokļu atvieglojumu, 
nodokļu samazinājumu, prēmiju 
maksājumu vai ar uzaicinājumu uz 
konkursu saistītu maksājumu veidā;
(b) nodrošina, ka jebkādu šādi uzkrāto 
papildu finansiālo atbalstu saņem 
personas, kas anulēšanai iesniedz 
biodegvielas tirdzniecības kredītu;
(c) ja attiecīgais piegādātājs vēlas 
izmantot biodegvielas tirdzniecības 
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kredītu, lai izpildītu dalībvalsts uzlikto 
pienākumu attiecībā uz biodegvielu, 
nodrošina, ka šo biodegvielas 
tirdzniecības kredītu iesniedz minētās 
dalībvalsts izraudzītajai kompetentajai 
iestādei.
2. Biodegvielas tirdzniecības kredīti ir 
derīgi 2 gadus pēc to izdošanas datuma.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 573
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Izcelsmes apliecinājumu nodošana

1. Dalībvalstis, kuru no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir vienāds vai lielāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļā orientējošajā 
shēmā, var pieprasīt saskaņā ar 7. pantu 
izraudzītās kompetentās iestādes atbilstīgi 
8. panta 1. punktam nodot atcelšanai 
iesniegtos izcelsmes apliecinājumus citai 
dalībvalstij. Šādus izcelsmes 
apliecinājumus kompetentā iestāde 
saņēmējā dalībvalstī nekavējoties atceļ.
2. Dalībvalstis var nodrošināt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
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personām nodotu vai no tām saņemtu 
izcelsmes apliecinājumus, ja, gadījumā, 
kad šādas sistēmas nav, izcelsmes 
apliecinājumu nodošana attiecīgajai 
dalībvalstij vai to saņemšana no tās 
visticamāk mazinās to spēju nodrošināt 
drošu un līdzsvarotu enerģijas piegādi vai 
apdraudēs to vides mērķu sasniegšanu, 
kuri ir to atbalsta shēmas pamatā. 
Dalībvalstis var nodrošināt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
personām nodotu vai saņemtu no tām 
izcelsmes apliecinājumus, ja, gadījumā, 
kad šādas sistēmas nav, izcelsmes 
apliecinājumu nodošana visticamāk 
mazinās to spēju izpildīt 3. panta 
1. punkta prasības vai nodrošināt, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars ir vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
orientējošajā shēmā. 
Iepriekšēju atļauju sistēma neveido 
patvaļīgu diskriminācijas līdzekli.
3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.
Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.
4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
iepriekšēju atļauju sistēmām, kuras tās 
plāno ieviest saskaņā ar 2. punktu, un par 
visām ar tām saistītajām turpmākajām 
izmaiņām. 
Šādu informāciju Komisija publicē.
5. Vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
atkarībā no pieejamās informācijas 
Komisija novērtē, kā tiek īstenoti šīs 
direktīvas noteikumi par izcelsmes 
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apliecinājumu nodošanu dalībvalstu 
starpā, kā arī attiecīgās izmaksas un 
ieguvumus. Vajadzības gadījumā tā 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana Eiropā ir veiksmīgi attīstījusies galvenokārt labi izstrādātu valsts atbalsta shēmu 
un administrācijas veiksmīgas darbības dēļ. Šajā direktīvā dalībvalstis var izvēlēties, kurai 
nozarei pievērst visvairāk uzmanības. Līdz ar to nav vajadzīgs papildu mehānisms elastīguma 
nodrošināšanai. Tādēļ izcelsmes apliecinājumu mērķis — atklāt elektroenerģijas izcelsmi —
paliek nemainīgs, kā tas definēts Direktīvā 2001/77/EK.

Grozījums Nr. 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Izcelsmes apliecinājumu nodošana

1. Dalībvalstis, kuru no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir vienāds vai lielāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļā orientējošajā 
shēmā, var pieprasīt saskaņā ar 7. pantu 
izraudzītās kompetentās iestādes atbilstīgi 
8. panta 1. punktam nodot atcelšanai 
iesniegtos izcelsmes apliecinājumus citai 
dalībvalstij. Šādus izcelsmes 
apliecinājumus kompetentā iestāde 
saņēmējā dalībvalstī nekavējoties atceļ.
2. Dalībvalstis var nodrošināt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
personām nodotu vai no tām saņemtu 
izcelsmes apliecinājumus, ja, gadījumā, 
kad šādas sistēmas nav, izcelsmes 
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apliecinājumu nodošana attiecīgajai 
dalībvalstij vai to saņemšana no tās 
visticamāk mazinās to spēju nodrošināt 
drošu un līdzsvarotu enerģijas piegādi vai 
apdraudēs to vides mērķu sasniegšanu, 
kuri ir to atbalsta shēmas pamatā. 
Dalībvalstis var nodrošināt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
personām nodotu vai saņemtu no tām 
izcelsmes apliecinājumus, ja, gadījumā, 
kad šādas sistēmas nav, izcelsmes 
apliecinājumu nodošana visticamāk 
mazinās to spēju izpildīt 3. panta 
1. punkta prasības vai nodrošināt, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars ir vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
orientējošajā shēmā. 
Iepriekšēju atļauju sistēma neveido 
patvaļīgu diskriminācijas līdzekli.
3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.
Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.
4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
iepriekšēju atļauju sistēmām, kuras tās 
plāno ieviest saskaņā ar 2. punktu, un par 
visām ar tām saistītajām turpmākajām 
izmaiņām. 
Šādu informāciju Komisija publicē.
5. Vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
atkarībā no pieejamās informācijas 
Komisija novērtē, kā tiek īstenoti šīs 
direktīvas noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu nodošanu dalībvalstu 
starpā, kā arī attiecīgās izmaksas un 
ieguvumus. Vajadzības gadījumā tā 
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iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 575
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Divas vai vairākas dalībvalstis var 
iesaistīties kopīgos projektos.

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

2. Dalībvalstis, kuru no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir vienāds vai lielāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļā saistošajā
shēmā, var paziņot Komisijai par visām 
iekārtām vai varbūtējām iekārtām to 
teritorijā vai trešā valstī saskaņā ar 
5. panta 9. punktu, kuras sāka darboties 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā vai 
pārbūvētas, lai palielinātu jaudu, un ir 
izveidotas kopīga projekta gaitā atbilstīgi 
1. punktam. Uzskata, ka paziņotais 
enerģijas daudzums ir ieguldījums, kas 
veicina citas dalībvalsts mērķa 
sasniegšanu, nosakot tās atbilstību šīs 
direktīvas prasībām.

Dalībvalstis var nodrošināt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
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personām nodotu vai saņemtu no tām 
izcelsmes apliecinājumus, ja, gadījumā, 
kad šādas sistēmas nav, izcelsmes 
apliecinājumu nodošana visticamāk 
mazinās to spēju izpildīt 3. panta 
1. punkta prasības vai nodrošināt, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars ir vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
orientējošajā shēmā. 
Iepriekšēju atļauju sistēma neveido 
patvaļīgu diskriminācijas līdzekli.
3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

3. Dalībvalstu paziņojumā:

(a) norāda un raksturo varbūtējo iekārtu;
(b) norāda šajā iekārtā iegūtās 
elektroenerģijas vai apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās enerģijas 
īpatsvaru vai daudzumu, kas uzskatāms 
par ieguldījumu citas dalībvalsts mērķu 
sasniegšanā;
(c) norāda dalībvalsti, kuras labā sniegts 
šis paziņojums;
(d) precizē laikposmu, kurā ražotā 
enerģija ir uzskatāma par ieguldījumu 
citas dalībvalsts mērķa sasniegšanā.

Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.
4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
iepriekšēju atļauju sistēmām, kuras tās 
plāno ieviest saskaņā ar 2. punktu, un par 
visām ar tām saistītajām turpmākajām 
izmaiņām. 

4. Laikposmu, kas noteikts saskaņā ar 
3. punkta d) apakšpunktu, norāda pilnos 
kalendārajos gados, un tas var pārsniegt 
2020. gadu. 

Šādu informāciju Komisija publicē. 4.a Komisija var grozīt vai atsaukt 
paziņojumu, kas sniegts saskaņā ar šo 
pantu, ja enerģijas īpatsvars, ko 
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dalībvalsts iegūst no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, ir mazāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļas indikatīvajā 
līknē. 

5. Vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
atkarībā no pieejamās informācijas 
Komisija novērtē, kā tiek īstenoti šīs 
direktīvas noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu nodošanu dalībvalstu 
starpā, kā arī attiecīgās izmaksas un 
ieguvumus. Vajadzības gadījumā tā 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
atkarībā no pieejamās informācijas 
Komisija novērtē, kā tiek īstenoti šīs 
direktīvas noteikumi par dalībvalstu 
kopīgiem projektiem, kā arī attiecīgās 
izmaksas un ieguvumus. Vajadzības 
gadījumā tā iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu kopīga divpusēja vai daudzpusēja rīcība ir vislabākais veids, kā nodrošināt, lai 
efektīvi un bez kaitējuma pašreizējām atbalsta sistēmām īstenotu valsts mērķus atjaunojamās 
enerģijas jomā.

Grozījums Nr. 576
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Triju mēnešu laikā, beidzoties kārtējam 
gadam, kas iekrīt 8. panta 3. punkta 
d) apakšpunktā minētajā laikposmā, 
dalībvalsts, kura sniegusi paziņojumu 
saskaņā ar 8. pantu, sagatavo paziņojuma 
vēstuli, kurā norāda:

(a) iepriekšējā gadā no atjaunojamiem 
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enerģijas avotiem ražotās elektroenerģijas 
vai apkurei un dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas kopējo daudzumu iekārtā, uz 
kuru attiecas 8. pantā paredzētais 
paziņojums; kā arī
(b) minētajā iekārtā iegūtās 
elektroenerģijas vai apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās enerģijas 
daudzumu, kas paredzēts kā ieguldījums 
citas dalībvalsts mērķu sasniegšanai, 
ievērojot paziņojumā iekļautos 
nosacījumus.

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

2. Dalībvalsts nosūta paziņojuma vēstuli 
tai dalībvalstij, kurai par labu ir sniegts 
šis paziņojums, kā arī Komisijai.

Dalībvalstis var nodrošināt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
personām nodotu vai saņemtu no tām 
izcelsmes apliecinājumus, ja, gadījumā, 
kad šādas sistēmas nav, izcelsmes 
apliecinājumu nodošana visticamāk 
mazinās to spēju izpildīt 3. panta 
1. punkta prasības vai nodrošināt, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars ir vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
orientējošajā shēmā. 
Iepriekšēju atļauju sistēma neveido 
patvaļīgu diskriminācijas līdzekli.
3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

3. Lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valsts mērķiem, no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem ražotās
elektroenerģijas vai apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās enerģijas 
daudzumu, kas paziņots saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu:
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Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.

(a) atskaita no enerģijas daudzuma, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot tās 
dalībvalsts atbilstību prasībām, kura 
sagatavojusi 1. punktā minēto paziņojuma 
vēstuli; un
(b) pievieno enerģijas daudzumam, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot tās 
dalībvalsts atbilstību prasībām, kura 
saņēmusi 2. punktā minēto paziņojuma 
vēstuli.

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
iepriekšēju atļauju sistēmām, kuras tās 
plāno ieviest saskaņā ar 2. punktu, un par 
visām ar tām saistītajām turpmākajām 
izmaiņām. 
Šādu informāciju Komisija publicē.
5. Vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
atkarībā no pieejamās informācijas 
Komisija novērtē, kā tiek īstenoti šīs 
direktīvas noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu nodošanu dalībvalstu 
starpā, kā arī attiecīgās izmaksas un 
ieguvumus. Vajadzības gadījumā tā 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Šis pants kalpo tam, lai reizi gadā apstiprinātu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās 
enerģijas daudzumu, ko atskaita no izcelsmes dalībvalsts kopējā daudzuma un pieskaita 
saņēmējas dalībvalsts kopējam daudzumam. To apstiprina, izcelsmes dalībvalstij sagatavojot 
vēstuli. Šī vēstule jāsagatavo, ja ir panākta vienošanās, un izcelsmes valstij tas obligāti 
jādara.
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Grozījums Nr. 577
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Triju mēnešu laikā, beidzoties kārtējam 
gadam, kas iekrīt 8. panta 3. punkta 
d) apakšpunktā minētajā laikposmā, 
dalībvalsts, kura sniegusi paziņojumu 
saskaņā ar 8. panta 2. punktu, sagatavo 
paziņojuma vēstuli, kurā norāda:

(a) iepriekšējā gadā no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem ražotās elektroenerģijas 
vai apkurei un dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas kopējo daudzumu iekārtā, uz 
kuru attiecas 8. pantā paredzētais 
paziņojums; kā arī
(b) minētajā iekārtā iegūtās 
elektroenerģijas vai apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās enerģijas 
daudzumu, kas paredzēts kā ieguldījums 
citas dalībvalsts mērķu sasniegšanai, 
ievērojot paziņojumā iekļautos 
nosacījumus.

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

2. Dalībvalsts nosūta paziņojuma vēstuli 
Komisijai un dalībvalstij, kurai par labu ir 
sniegts šis paziņojums.
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Dalībvalstis var nodrošināt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
personām nodotu vai saņemtu no tām 
izcelsmes apliecinājumus, ja, gadījumā, 
kad šādas sistēmas nav, izcelsmes 
apliecinājumu nodošana visticamāk 
mazinās to spēju izpildīt 3. panta 
1. punkta prasības vai nodrošināt, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars ir vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
orientējošajā shēmā. 
Iepriekšēju atļauju sistēma neveido 
patvaļīgu diskriminācijas līdzekli.
3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

3. Lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valsts mērķiem, no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem ražotās 
elektroenerģijas vai apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās enerģijas 
daudzumu, kas paziņots saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu:

Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.

(a) atskaita no enerģijas daudzuma, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot tās 
dalībvalsts atbilstību prasībām, kura 
sagatavojusi 1. punktā minēto paziņojuma 
vēstuli; un
(b) pieskaita enerģijas daudzumam, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot tās 
dalībvalsts atbilstību prasībām, kura 
saņēmusi 2. punktā minēto paziņojuma 
vēstuli.

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
iepriekšēju atļauju sistēmām, kuras tās 
plāno ieviest saskaņā ar 2. punktu, un par 
visām ar tām saistītajām turpmākajām 
izmaiņām. 
Šādu informāciju Komisija publicē.
5. Vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
atkarībā no pieejamās informācijas 
Komisija novērtē, kā tiek īstenoti šīs 
direktīvas noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu nodošanu dalībvalstu 
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starpā, kā arī attiecīgās izmaksas un 
ieguvumus. Vajadzības gadījumā tā 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais priekšlikums pārdot un pirkt izcelsmes apliecinājumus ir pārāk birokrātisks, jo 
rada nelabvēlīgus apstākļus valstīm, kas paredz atbalsta sistēmu atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai. Tas var radīt bažas, ka tā īstenošana var būt pretrunā ES tiesībām. Jaunā 
priekšlikuma mērķis sakrīt ar Komisijas sākotnējā priekšlikuma mērķi attiecībā uz 
tirdzniecību ar izcelsmes apliecinājumiem, t.i., atļaut dalībvalstīm savā starpā elastīgi 
pārgrupēt savus mērķus, taču tajā pašā laikā nekaitēt valsts atbalsta sistēmai, kā arī atļaut 
dalībvalstīm uzraudzīt savu mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis, kuru no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir vienāds vai lielāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļā indikatīvajā 
līknē, var pieprasīt saskaņā ar 7. pantu 
izraudzītās kompetentās iestādes nodot 
transfertu uzskaites sertifikātus citai 
dalībvalstij iekļaušanai apliecinājumu 
reģistrā. Šādus transfertu uzskaites 
sertifikātus kompetentā iestāde saņēmējā 
dalībvalstī nekavējoties atceļ.

Or. de

Pamatojums

Transfertu uzskaites sertifikāti kalpo dalībvalstīm kā atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
pierādījums, bet izcelsmes apliecinājumi ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, 
piegādātāji un patērētāji.
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Grozījums Nr. 579
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis, ievērojot 6. panta 
2. punktu, var pieprasīt saskaņā ar 7. pantu 
izraudzītajām kompetentajām iestādēm
atbilstīgi 8. panta 1. punktam nodot 
atcelšanai iesniegtos izcelsmes 
apliecinājumus citai dalībvalstij. Šādus 
izcelsmes apliecinājumus kompetentā 
iestāde saņēmējā dalībvalstī nekavējoties 
atceļ.

Or. de

Pamatojums

Elastīgi mehānismi pirmām kārtām ir vajadzīgi elektroenerģijas ražošanā. Vācijas 
celtniecības nozares pieredze liecina, ka apkures un dzesēšanas jomā labus rezultātus var 
sasniegt, izmantojot reglamentāciju vienlaikus ar stimulējošiem mehānismiem, kas paredz 
ieguldījumu dotācijas. Padarot sistēmu elastīgāku, tas arī palīdz sasniegt direktīvā noteiktos 
mērķus un starpposma mērķus, un tāpēc šis process nedrīkst būt atkarīgs no tiem. 
Dalībvalstīm pašām ir jālemj, kā sasniegt mērķus.

Grozījums Nr. 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir vienāds vai lielāks par to, kas 

1. Dalībvalstis var pieprasīt saskaņā ar 7. 
pantu izraudzītajām kompetentajām 
iestādēm atbilstīgi 8. panta 1. punktam 
nodot atcelšanai iesniegtos izcelsmes 
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norādīts I pielikuma B daļā orientējošajā 
shēmā, var pieprasīt saskaņā ar 7. pantu 
izraudzītās kompetentās iestādes atbilstīgi 
8. panta 1. punktam nodot atcelšanai 
iesniegtos izcelsmes apliecinājumus citai 
dalībvalstij. Šādus izcelsmes 
apliecinājumus kompetentā iestāde 
saņēmējā dalībvalstī nekavējoties atceļ.

apliecinājumus citai dalībvalstij. Šādus 
izcelsmes apliecinājumus kompetentā 
iestāde saņēmējā dalībvalstī nekavējoties 
atceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 581
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis, kuru no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars atbilst valsts rīcības plāna 
prasībām vai pārsniedz tās, var pieprasīt 
saskaņā ar 7. pantu izraudzītajām 
kompetentajām iestādēm atbilstīgi 8. panta 
1. punktam nodot atcelšanai iesniegtos 
izcelsmes apliecinājumus citai dalībvalstij. 
Šādus izcelsmes apliecinājumus 
kompetentā iestāde saņēmējā dalībvalstī 
nekavējoties atceļ.

Or. de

Grozījums Nr. 582
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kamēr nepastāv atbalsta shēma, kas 
aptver visu ES, un lai panāktu, ka 
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dalībvalstu atbalsta shēmas efektīvi 
veicina šīs direktīvas mērķu sasniegšanu, 
dalībvalstis var pašas lemt, vai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtai 
enerģijai, kas ražota citās dalībvalstīs, ļaut 
piemērot un kādā mērā piemērot savas 
valsts atbalsta shēmas priekšrocības, kā 
arī lemt, vai savā teritorijā no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtai 
enerģijai ļaut piemērot un kādā mērā 
piemērot citu dalībvalstu atbalsta shēmas 
priekšrocības.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, galvenais instruments ir dalībvalstīs 
izveidotās atbalsta shēmas. Atbalsta shēmām ir jābūt visefektīvākajam mērķu sasniegšanas 
instrumentam, un tās jāīsteno saskaņā ar subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 583
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis sasniedz vismaz 80 % 
valsts mērķu, iekšzemē izmantojot 
elektroenerģiju, kā arī apkurei un 
dzesēšanai vajadzīgo enerģiju no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Lai 
sasniegtu atlikušos 20 % valsts mērķu, 
dalībvalstis var piemērot šajā pantā 
minētos elastīguma mehānismus.

Or. en

Pamatojums

Galvenie mērķi atjaunojamo energoresursu jomā dalībvalstīm būs jāsasniedz iekšzemē, cita
starpā izmantojot atjaunojamo energoresursu fizisku importu.
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Grozījums Nr. 584
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Atsevišķu personu iesaistīšanās tirdzniecībā var vājināt dalībvalstu veicināšanas stratēģiju un 
sadārdzināt atjaunojamos energoresursus.
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Grozījums Nr. 585
Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. nl

Pamatojums

Eiropas iekšējā gāzes un elektroenerģijas tirgū nav jēgas ļaut dalībvalstīm ieviest 
ierobežojumus izcelsmes apliecinājumu apmaiņai starp dalībvalstīm. Turklāt šādi 
ierobežojumi ir pretrunā Trešajai enerģētikas paketei, kuras mērķis ir nepārprotami veicināt 
enerģijas pārrobežu tirdzniecību.
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Grozījums Nr. 586
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 9. panta 2. punktā paredzētie atbrīvojumi ir pārāk neefektīvi un grūti piemērojami. 
Tāpēc 9. panta 2. punkts ir jāsvītro un attiecīgi jāgroza 9. panta 3. punkts.
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Grozījums Nr. 587
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Personas pēc savas izvēles drīkst nodot 
izcelsmes apliecinājumus tikai 
dalībvalstij. Izcelsmes apliecinājumu 
nodošana personu starpā ir aizliegta. Šī 
norma neattiecas uz personām, kas 
dalībvalstu uzdevumā veic prēmiju 
maksājumus saskaņā ar 3. punktu.

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

Or. de

Pamatojums

Nav iespējams pienācīgi paredzēt, kādas būs sekas, ja privātpersonām būs atļauts pirkt un 
pārdot izcelsmes apliecinājumus. Nedrīkst atkārtot kļūdu, kas pieļauta emisijas kvotu 
tirdzniecībā; arī šajā gadījumā sekas bija grūti paredzēt, un tās bija nevēlamas, piemēram, 
virspeļņas gūšana.
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Grozījums Nr. 588
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis izveido sistēmu, lai citās 
dalībvalstīs personām nodotu vai no tām 
saņemtu izcelsmes apliecinājumus.

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

Or. it

Pamatojums

Ierobežojumi, kas aizliedz personām savstarpēji nodot izcelsmes apliecinājumus, var 
ierobežot tirdzniecības labvēlīgo ietekmi uz dalībvalstu mērķu sasniegšanu. Turklāt šādas 
normas, šķiet, nav savienojamas ar pašas direktīvas formulējumu, kas paredz izcelsmes 
apliecinājumu apmaiņu starp valstīm, ja tā skar jau esošas iekārtas. Var teikt, ka iepriekšēju 
atļauju sistēma ir tikai izvēles jautājums, jo Komisija nevar nepieļaut šādas sistēmas 
ieviešanu.



AM\730537LV.doc 53/126 PE409.384v01-00

LV

Grozījums Nr. 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis drīkst nodot transfertu 
uzskaites sertifikātus arī personām, ja tie 
izdoti attiecībā uz enerģiju, kas iegūta 
iekārtās, kuras sāka darboties pēc 
2005. gada 1. janvāra. Šos transfertu 
uzskaites sertifikātus personām piešķir, 
izmantojot labi pārredzamu līgumu 
piešķiršanas procedūru un nepieļaujot 
diskrimināciju.

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

Or. de

Pamatojums

Transfertu uzskaites sertifikātu ieviešana līdztekus izcelsmes apliecinājumiem padara 
iepriekšēju atļauju sistēmu par nevajadzīgu.
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Grozījums Nr. 590
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

svītrots

Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.

Or. de

Pamatojums

Atsevišķu personu iesaistīšanās tirdzniecībā var vājināt dalībvalstu veicināšanas stratēģiju un 
sadārdzināt atjaunojamos energoresursus.

Grozījums Nr. 591
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

3. Dalībvalstis piešķir prēmiju, ja 
personas nodod izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar 2. punkta pirmo teikumu. 
Dalībvalstis ik gadu aprēķina personām 
izmaksājamas prēmijas lielumu, ko saņem 
par izcelsmes apliecinājumiem, ņemot 
vērā atjaunojamo energoresursu 
turpmāko izplatību. Veicot šos aprēķinus, 
dalībvalstis ievēro Komisijas izstrādātas 
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vadlīnijas un prēmijas lielumu nosaka 
degresīvi. Prēmija atšķiras atkarībā no 
enerģijas avota, kas ierakstīts izcelsmes 
apliecinājumā saskaņā ar 6. panta 
2. punkta a) apakšpunktu.

Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.

Or. de

Pamatojums

Nav iespējams pienācīgi izvērtēt, kādas būs sekas, ja privātpersonām būs atļauts pirkt un 
pārdot izcelsmes apliecinājumus. Nedrīkst atkārtot kļūdu, kas pieļauta emisijas kvotu 
tirdzniecībā; arī šajā gadījumā sekas bija grūti paredzēt, un tās bija nevēlamas, piemēram, 
virspeļņas gūšana.

Grozījums Nr. 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

3. Atkāpjoties no 7. panta 4. punkta
noteikumiem, dalībvalstis vēl pirms 
iekārtas darbības uzsākšanas, kurā iegūs 
enerģiju no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, var vienoties ar citām 
dalībvalstīm vai šīs iekārtas turpmākajiem 
operatoriem par to, ka šīs iekārtas 
transfertu uzskaites sertifikātus nodod 
uzreiz pēc izcelsmes apliecinājuma 
izsniegšanas dalībvalstij vai operatoram. 
Šādas vienošanās darbībai var būt laika 
ierobežojumi.

Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.
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Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jādod iespēja iegādāties transfertu uzskaites sertifikātus, vienojoties ar citām 
dalībvalstīm vai iekārtu operatoriem. 

Grozījums Nr. 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Šis apgalvojums ierobežo apliecinošo sertifikātu tirgu. Ļoti iespējams, ka tā vietā notiks 
„zaļās” elektroenerģijas reāla tirdzniecība. Šāda reālā tirdzniecība var radīt nevajadzīgu 
pārslodzi tīklā un deformēt elektroenerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 594
Gabriele Albertini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
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dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

dažādās dalībvalstīs.

Or. it

Pamatojums

Ierobežojumi, kas aizliedz personām savstarpēji nodot izcelsmes apliecinājumus, var 
ierobežot tirdzniecības labvēlīgo ietekmi uz dalībvalstu mērķu sasniegšanu. Turklāt šādas 
normas, šķiet, nav savienojamas ar pašas direktīvas formulējumu, kas paredz izcelsmes 
apliecinājumu apmaiņu starp valstīm, ja tā skar jau esošas iekārtas. Var teikt, ka iepriekšēju 
atļauju sistēma ir tikai izvēles jautājums, jo Komisija nevar nepieļaut šādas sistēmas 
ieviešanu.

Grozījums Nr. 595
Romana Jordan Cizelj

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs.

Or. sl
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Grozījums Nr. 596
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

3. Atkāpjoties no noteikumiem, kas 
pieņemti atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var bez ierobežojumiem 
nodot personām dažādās dalībvalstīs, ja tie 

(a) nav izmantoti, lai sasniegtu šajā 
direktīvā noteiktos dalībvalstu mērķus, vai 
(b) attiecas uz iekārtām, kuras nesaņem 
un nav saņēmušas atbalstu un sāka 
darboties pēc 2005. gada 1. janvāra.

Or. de

Pamatojums

Tirdzniecību ar izcelsmes apliecinājumiem, kurus drīkst izmantot dalībvalstu mērķu 
sasniegšanai, principā vajadzētu atļaut tikai valstīm, nodrošinot, ka attiecīgās iekārtas nav 
jaunas iekārtas un tās nesaņem atbalstu. Pretējā gadījumā privāti finansētas iekārtas 
nodrošinās valstis ar peļņu vai ieņēmumiem, kas netiks atlīdzināti (pozitīvi ārējie ieņēmumi), 
un tas būs tipisks piemērs neveiksmīgai tirgus darbībai, radot milzīgus šķēršļus ieguldījumiem 
projektos, kuru saimnieciskais ienesīgums ir ļoti niecīgs (piemēram, ūdens un vēja enerģija).

Grozījums Nr. 597
Dirk Sterckx

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 

3. Izcelsmes apliecinājumus var nodot 
personām dažādās dalībvalstīs, ja tie ir
izsniegti attiecībā uz enerģiju, kas iegūta 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
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attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuras sāka ekspluatēt pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas.

iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. nl

Pamatojums

Eiropas iekšējā gāzes un elektroenerģijas tirgū nav jēgas ļaut dalībvalstīm ieviest 
ierobežojumus izcelsmes apliecinājumu apmaiņai starp dalībvalstīm. Turklāt šādi 
ierobežojumi ir pretrunā Trešajai enerģētikas paketei, kuras mērķis ir nepārprotami veicināt 
enerģijas pārrobežu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 598
Reino Paasilinna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuras sāka ekspluatēt pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas.

3. Saskaņā ar divpusējiem vai 
daudzpusējiem nolīgumiem starp 
dalībvalstīm izcelsmes apliecinājumus var 
nodot personām minētajās dalībvalstīs, ja 
tie ir izsniegti attiecībā uz enerģiju, kas 
iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iekārtās, kuras sāka ekspluatēt pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 9. panta 2. punktā paredzētais atbrīvojums ir pārāk neefektīvs un grūti 
piemērojams. Tāpēc 9. panta 2. punkts ir jāsvītro un attiecīgi jāgroza 9. panta 3. punkts.
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Grozījums Nr. 599
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuras sāka ekspluatēt pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas.

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuras sāka ekspluatēt pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas, vai tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģijas vienību, kas iegūta 
no biomasas.

Or. en

Pamatojums

Ja enerģiju iegūst no biomasas, būtu pieļaujams atļaut arī esošajām iekārtām nodot IA. Gan 
esošās iekārtas, gan jaunās konkurē attiecībā uz vienādiem energoresursu avotiem, un 
pašreizējais priekšlikums traucē tirgus darbību — esošās iekārtas var pāriet uz fosilajiem 
energoresursiem, ja tās nespēj līdzās jaunām iekārtām konkurēt attiecībā uz energoresursiem.

Grozījums Nr. 600
Reino Paasilinna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuras sāka ekspluatēt pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas. 

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuras sāka ekspluatēt pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas, vai tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģijas vienību, kas iegūta 
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no biomasas. 

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu atļaut ražotājiem nodot citām dalībvalstīm IA, kas izsniegti par jebkādu enerģiju, 
kura iegūta no bioenergoresursiem. Nepietiekamais nodrošinājums ar biomasu rada 
problēmas, un jaunās un jau esošās iekārtas savstarpēji konkurē energoresursu jomā. 
Nevienāda attieksme pret jaunajām un esošajām iekārtām nelabvēlīgi ietekmēs konkurenci. 
Esošās iekārtas šajā gadījumā, iespējams, būs spiestas izmantot fosilos energoresursus 
bioenerģijas vietā, jo jaunas iekārtas spēs samaksāt augstāku cenu par bioenerģiju.

Grozījums Nr. 601
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuras sāka ekspluatēt pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas.

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti 
atbilstīgi 2. punktam, izcelsmes 
apliecinājumus var nodot personām 
dažādās dalībvalstīs, ja tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iekārtās, 
kuras sāka ekspluatēt pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas, vai tie ir izsniegti 
attiecībā uz enerģijas vienību, kas iegūta 
no biomasas.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu atļaut ražotājiem nodot citām dalībvalstīm IA, kas izsniegti par jebkādu enerģiju, 
kura iegūta no bioenergoresursiem. Turklāt nevienāda attieksme pret jaunajām un esošajām 
iekārtām nelabvēlīgi ietekmēs konkurenci.
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Grozījums Nr. 602
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.

Nododot iekārtu ekspluatācijā, izšķirīga 
nozīme ir dienai, kurā pirmo reizi sāk 
izmantot atjaunojamos enerģijas avotus. 
Šādu izcelsmes apliecinājumu nodošanu 
var veikt kopā ar tās enerģijas nodošanu, 
uz kuru attiecas izcelsmes apliecinājums, 
vai to var veikt atsevišķi.

Or. de

Pamatojums

Spēkstaciju pielāgošana, lai tās fosilo energoresursu vietā izmantotu atjaunojamo enerģiju, 
veicinās elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, kā arī jaunu iekārtu 
izveidi vai esošo iekārtu paplašināšanu. Jo īpaši lielas iespējas paveras iekārtu pielāgošanai, 
vienlaikus izmantojot gan fosilos, gan bioloģiskos energoresursus, un biomasas īpatsvara 
palielināšanai.

Grozījums Nr. 603
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var pieņemt vai nepieņemt 
lēmumu pirkt un pārdot izcelsmes 
apliecinājumus attiecībā uz 
elektroenerģiju vai apkurei un dzesēšanai 
izmantojamo enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Or. en
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Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumi dalībvalstīm nav obligāti, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. 
Uzņēmumiem jādod iespēja pirkt un pārdot izcelsmes apliecinājumus, ja dalībvalsts nav 
sasniegusi tās starpposma mērķus.

Grozījums Nr. 604
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Šādu informāciju Komisija publicē.

Or. it

Pamatojums

Ierobežojumi, kas aizliedz personām savstarpēji nodot izcelsmes apliecinājumus, var 
ierobežot tirdzniecības labvēlīgo ietekmi uz dalībvalstu mērķu sasniegšanu. Turklāt šādas 
normas, šķiet, nav savienojamas ar pašas direktīvas formulējumu, kas paredz izcelsmes 
apliecinājumu apmaiņu starp valstīm, ja tā skar jau esošas iekārtas. Var teikt, ka iepriekšēju 
atļauju sistēma ir tikai izvēles jautājums, jo Komisija nevar nepieļaut šādas sistēmas 
ieviešanu.

Grozījums Nr. 605
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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izmaiņām. 
Šādu informāciju Komisija publicē.

Or. de

Pamatojums

Personu iesaistīšanās tirdzniecībā var būt pretrunā dalībvalstu veicināšanas stratēģijai un 
sadārdzināt atjaunojamos energoresursus.

Grozījums Nr. 606
Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Šādu informāciju Komisija publicē.

Or. nl

Pamatojums

Eiropas iekšējā gāzes un elektroenerģijas tirgū nav jēgas ļaut dalībvalstīm ieviest 
ierobežojumus izcelsmes apliecinājumu apmaiņai starp dalībvalstīm. Turklāt šādi 
ierobežojumi ir pretrunā Trešajai enerģētikas paketei, kuras mērķis ir nepārprotami veicināt 
enerģijas pārrobežu tirdzniecību.
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Grozījums Nr. 607
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Šādu informāciju Komisija publicē.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 9. panta 2. punktā paredzētais atbrīvojums ir pārāk neefektīvs un grūti 
piemērojams. Tāpēc 9. panta 2. punkts ir jāsvītro un attiecīgi jāgroza 9. panta 3. punkts, kā 
arī jāsvītro 9. panta 4. punkts.

Grozījums Nr. 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Šādu informāciju Komisija publicē.

Or. de

Pamatojums

Transfertu uzskaites sertifikātu ieviešana līdztekus izcelsmes apliecinājumiem padara 
iepriekšēju atļauju sistēmu par nevajadzīgu.
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Grozījums Nr. 609
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Elektrotīkla operators sedz vajadzīgās 
izmaksas saistībā ar tīkla paplašināšanu, 
kas nodrošina atjaunojamās enerģijas 
saņemšanu un pārvadi.

Šādu informāciju Komisija publicē. Elektrotīkla operators sedz visas izmaksas 
saistībā ar nevienmērīgu enerģijas padevi, 
lai nodrošinātu tās tālākpārvadi 
galapatērētājam. Operatori visā Eiropā 
apzina radušās izmaksas un savstarpēji 
tās atlīdzina.

Or. de

Pamatojums

Nav iespējams paredzēt visas sekas, ko var radīt privātpersonu iesaistīšanās izcelsmes 
apliecinājumu tirdzniecībā. Nedrīkst atkārtot kļūdu, kas pieļauta emisijas kvotu tirdzniecībā; 
arī šajā gadījumā sekas bija grūti paredzēt, un tās bija nevēlamas, piemēram, virspeļņas 
gūšana.

Grozījums Nr. 610
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām 
iepriekšēju atļauju sistēmām, kuras tās 
plāno ieviest saskaņā ar 2. punktu, un par 
visām ar tām saistītajām turpmākajām 
izmaiņām. Komisija noraida iepriekšēju 
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atļauju sistēmas, ja tās kavē iekšējā tirgus 
attīstību vai kaitē konkurencei.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
atkarībā no pieejamās informācijas 
Komisija novērtē, kā tiek īstenoti šīs 
direktīvas noteikumi par izcelsmes 
apliecinājumu nodošanu dalībvalstu 
starpā, kā arī attiecīgās izmaksas un 
ieguvumus. Vajadzības gadījumā tā 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
atkarībā no pieejamās informācijas 
Komisija novērtē, kā tiek īstenoti šīs 
direktīvas noteikumi par transfertu
sertifikātu nodošanu dalībvalstu starpā, kā 
arī attiecīgās izmaksas un ieguvumus. 
Vajadzības gadījumā tā iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. de

Pamatojums

Transferta sertifikāts kalpo dalībvalstīm, lai pierādītu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, bet 
izcelsmes apliecinājums ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, piegādātāji vai 
patērētāji.

Grozījums Nr. 612
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
1. Dalībvalstis drīkst savstarpēji nodot 
biodegvielas tirdzniecības kredītus, ja tie 
izsniegti attiecībā uz biodegvielu, kas 
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piegādāta izmantošanai kā autodegviela 
Kopienas tirgū.
2. Dalībvalstis nodrošina šādu 
pārskaitījumu pienācīgu uzskaiti, ko veic 
kompetentā iestāde saskaņā ar 7. pantu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 613
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Izcelsmes apliecinājumu atcelšanas sekas
Ja kompetentā iestāde atceļ izcelsmes 
apliecinājumu, ko tā pati nav izsniegusi, 
tad, lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valstu mērķiem, 
ekvivalentu enerģijas daudzumu, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem:
(a) atņem no vērā ņemtā enerģijas 
daudzuma, kas iegūts no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, attiecībā uz izcelsmes 
apliecinājumā norādītās enerģijas 
ražošanas gadu, novērtējot, vai 
dalībvalsts, kuras kompetentā iestāde 
izsniegusi izcelsmes apliecinājumu, 
panākusi atbilstību; kā arī,
(b) pieskaita vērā ņemtās enerģijas 
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daudzumam, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
attiecībā uz izcelsmes apliecinājumā 
norādītās enerģijas ražošanas gadu, 
novērtējot, vai dalībvalsts, kuras 
kompetentā iestāde atcēlusi izcelsmes 
apliecinājumu, panākusi atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par savu saistošo mērķu izpildi. Atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana Eiropā ir veiksmīgi attīstījusies galvenokārt labi izstrādātu valsts atbalsta shēmu 
un administrācijas veiksmīgas darbības dēļ. Šajā direktīvā dalībvalstis var izvēlēties, kurai 
nozarei pievērst visvairāk uzmanības. Līdz ar to nav vajadzīgs papildu mehānisms elastīguma 
nodrošināšanai. Tādēļ izcelsmes apliecinājumu mērķis — atklāt elektroenerģijas izcelsmi —
paliek nemainīgs, kā tas definēts Direktīvā 2001/77/EK.

Grozījums Nr. 614
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes apliecinājumu atcelšanas sekas Savstarpēja mērķu saskaņošana
Ja kompetentā iestāde atceļ izcelsmes 
apliecinājumu, ko tā pati nav izsniegusi, 
tad, lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valstu mērķiem, 
ekvivalentu enerģijas daudzumu, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem:

1. Divas vai vairākas dalībvalstis var 
vienoties par savu mērķu saskaņošanu un 
izveidot vienotu atbalsta shēmu, lai tos 
kopīgi sasniegtu.

(a) atņem no vērā ņemtā enerģijas 
daudzuma, kas iegūts no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, attiecībā uz izcelsmes 
apliecinājumā norādītās enerģijas 
ražošanas gadu, novērtējot, vai 
dalībvalsts, kuras kompetentā iestāde 
izsniegusi izcelsmes apliecinājumu, 
panākusi atbilstību; kā arī,

2. Ja divas vai vairākas dalībvalstis 
brīvprātīgi nolemj kopīgi sasniegt 3. pantā 
minētos mērķus, mērķus attiecīgo 
dalībvalstu grupai aprēķinās kopā kā šo 
valstu atsevišķo starpposma mērķu un 
I pielikuma A un B daļā norādīto 
vispārējo obligāto mērķu vidējo svērto 
rādītāju attiecībā uz paredzamo enerģijas 
galapatēriņu katrā no iesaistītajām 
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valstīm laikposmā līdz 2020. gadam.
(b) pieskaita vērā ņemtās enerģijas 
daudzumam, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
attiecībā uz izcelsmes apliecinājumā 
norādītās enerģijas ražošanas gadu, 
novērtējot, vai dalībvalsts, kuras 
kompetentā iestāde atcēlusi izcelsmes 
apliecinājumu, panākusi atbilstību. 

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais priekšlikums pārdot un pirkt izcelsmes apliecinājumus ir pārāk birokrātisks, jo 
rada nelabvēlīgus apstākļus valstīm, kas paredz atbalsta sistēmu atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai. Tas var radīt bažas, ka tā īstenošana var būt pretrunā ES tiesībām. Jaunā 
priekšlikuma mērķis sakrīt ar Komisijas sākotnējā priekšlikuma mērķi attiecībā uz 
tirdzniecību ar izcelsmes apliecinājumiem, t.i., atļaut dalībvalstīm savā starpā elastīgi 
pārgrupēt savus mērķus, taču tajā pašā laikā nekaitēt valsts atbalsta sistēmai, kā arī atļaut 
dalībvalstīm uzraudzīt savu mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes apliecinājumu atcelšanas sekas Savstarpēja mērķu saskaņošana un 
vienotas atbalsta shēmas

Ja kompetentā iestāde atceļ izcelsmes 
apliecinājumu, ko tā pati nav izsniegusi, 
tad, lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valstu mērķiem, 
ekvivalentu enerģijas daudzumu, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem:

1. Divas vai vairākas dalībvalstis var 
vienoties par savu mērķu saskaņošanu un 
izveidot vienotu atbalsta shēmu, lai tos 
kopīgi sasniegtu.

(a) atņem no vērā ņemtā enerģijas 
daudzuma, kas iegūts no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, attiecībā uz izcelsmes 
apliecinājumā norādītās enerģijas 
ražošanas gadu, novērtējot, vai 

2. Ja divas vai vairākas dalībvalstis 
brīvprātīgi nolemj kopīgi sasniegt 3. pantā 
minētos mērķus, mērķus attiecīgo 
dalībvalstu grupai aprēķinās kopā kā šo 
valstu atsevišķo starpposma mērķu un 
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dalībvalsts, kuras kompetentā iestāde 
izsniegusi izcelsmes apliecinājumu, 
panākusi atbilstību; kā arī,

I pielikuma A un B daļā norādīto 
vispārējo obligāto mērķu vidējo svērto 
rādītāju attiecībā uz paredzamo enerģijas 
galapatēriņu katrā no iesaistītajām 
valstīm laikposmā līdz 2020. gadam.

(b) pieskaita vērā ņemtās enerģijas
daudzumam, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
attiecībā uz izcelsmes apliecinājumā 
norādītās enerģijas ražošanas gadu, 
novērtējot, vai dalībvalsts, kuras 
kompetentā iestāde atcēlusi izcelsmes 
apliecinājumu, panākusi atbilstību. 

Or. en

Grozījums Nr. 616
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes apliecinājumu atcelšanas sekas Savstarpēja mērķu saskaņošana
Ja kompetentā iestāde atceļ izcelsmes 
apliecinājumu, ko tā pati nav izsniegusi, 
tad, lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valstu mērķiem, 
ekvivalentu enerģijas daudzumu, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem:

Divas vai vairākas dalībvalstis var 
vienoties par savu mērķu saskaņošanu un 
izveidot vienotu atbalsta shēmu, lai tos 
kopīgi sasniegtu.

(a) atņem no vērā ņemtā enerģijas 
daudzuma, kas iegūts no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, attiecībā uz izcelsmes 
apliecinājumā norādītās enerģijas 
ražošanas gadu, novērtējot, vai 
dalībvalsts, kuras kompetentā iestāde 
izsniegusi izcelsmes apliecinājumu, 
panākusi atbilstību; kā arī,

Ja divas vai vairākas dalībvalstis 
brīvprātīgi nolemj kopīgi sasniegt 3. pantā 
minētos mērķus, mērķus attiecīgo 
dalībvalstu grupai aprēķinās kopā kā šo 
valstu atsevišķo starpposma mērķu un 
I pielikuma A un B daļā norādīto 
vispārējo obligāto mērķu vidējo svērto 
rādītāju attiecībā uz paredzamo enerģijas 
galapatēriņu katrā no iesaistītajām 
valstīm laikposmā līdz 2020. gadam.

(b) pieskaita vērā ņemtās enerģijas 
daudzumam, kas iegūta no 
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atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
attiecībā uz izcelsmes apliecinājumā 
norādītās enerģijas ražošanas gadu, 
novērtējot, vai dalībvalsts, kuras 
kompetentā iestāde atcēlusi izcelsmes 
apliecinājumu, panākusi atbilstību. 

Or. en

Pamatojums

Tas ļauj dalībvalstīm saskaņot savus mērķus un kopīgi tos sasniegt, kā arī paredz izveidot 
vienotas atbalsta shēmas. Atliek tikai izstrādāt formulu, pēc kuras jāaprēķina kopējais mērķis.

Grozījums Nr. 617
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes apliecinājumu atcelšanas sekas Dalībvalstu projektu ietekme
Ja kompetentā iestāde atceļ izcelsmes 
apliecinājumu, ko tā pati nav izsniegusi, 
tad, lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valstu mērķiem, 
ekvivalentu enerģijas daudzumu, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem:

1. Triju mēnešu laikā, beidzoties kārtējam 
gadam, kas iekrīt 7. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā minētajā laikposmā, 
dalībvalsts, kura sniegusi paziņojumu 
saskaņā ar 7. pantu, izsniedz sertifikātu, 
kurā norāda:

(a) atņem no vērā ņemtā enerģijas 
daudzuma, kas iegūts no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, attiecībā uz izcelsmes 
apliecinājumā norādītās enerģijas 
ražošanas gadu, novērtējot, vai 
dalībvalsts, kuras kompetentā iestāde 
izsniegusi izcelsmes apliecinājumu, 
panākusi atbilstību; kā arī,

(a) iepriekšējā gadā no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās elektroenerģijas 
vai apkurei un dzesēšanai izmantojamās 
enerģijas kopējo daudzumu iekārtā, uz 
kuru attiecas 7. pantā paredzētais 
paziņojums; un

(b) pieskaita vērā ņemtās enerģijas 
daudzumam, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
attiecībā uz izcelsmes apliecinājumā 
norādītās enerģijas ražošanas gadu, 
novērtējot, vai dalībvalsts, kuras 

(b) minētajā iekārtā iegūtās 
elektroenerģijas vai apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās enerģijas 
daudzumu, kas paredzēts kā ieguldījums 
citas dalībvalsts mērķu sasniegšanai, 
ievērojot paziņojumā iekļautos 
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kompetentā iestāde atcēlusi izcelsmes 
apliecinājumu, panākusi atbilstību. 

nosacījumus.

2. Dalībvalsts nosūta šo sertifikātu 
dalībvalstij, kurai par labu ir sniegts šis 
paziņojums. 
3. Lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valsts mērķiem, no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem ražotās 
elektroenerģijas vai apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās enerģijas 
daudzumu, kas apliecināts saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu:
(a) atskaita no enerģijas daudzuma, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot tās 
dalībvalsts atbilstību prasībām, kura 
izsniegusi 1. punktā minēto sertifikātu; un
(b) pieskaita enerģijas daudzumam, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot tās 
dalībvalsts atbilstību prasībām, kura 
saņēmusi 2. punktā minēto sertifikātu.

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. 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde atceļ izcelsmes 
apliecinājumu, ko tā pati nav izsniegusi, 
tad, lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valstu mērķiem, 
ekvivalentu enerģijas daudzumu, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 

Lai novērtētu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valstu mērķiem 
enerģijas ražošanas gadā:
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avotiem:
(a) atņem no vērā ņemtā enerģijas
daudzuma, kas iegūts no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, attiecībā uz izcelsmes 
apliecinājumā norādītās enerģijas 
ražošanas gadu, novērtējot, vai 
dalībvalsts, kuras kompetentā iestāde 
izsniegusi izcelsmes apliecinājumu, 
panākusi atbilstību; un

(a) enerģijas daudzumu, kas iegūts no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, attiecībā 
uz kuru kompetentā iestāde izsniegusi 
transferta sertifikātu saskaņā ar 7. pantu, 
atskaita no enerģijas daudzuma, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem; un

(b) pieskaita vērā ņemtās enerģijas 
daudzumam, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, attiecībā uz izcelsmes 
apliecinājumā norādītās enerģijas 
ražošanas gadu, novērtējot, vai 
dalībvalsts, kuras kompetentā iestāde 
atcēlusi izcelsmes apliecinājumu, 
panākusi atbilstību.

(b) enerģijas daudzumu, kas iegūts no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, attiecībā 
uz kuru kompetentā iestāde atcēlusi 
transferta sertifikātu saskaņā ar 7. pantu, 
pieskaita enerģijas daudzumam, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums atvieglo un padara skaidrākus aprēķinus, novērtējot dalībvalstu mērķu 
sasniegšanu.

Grozījums Nr. 619
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Statistikas datu pārdale dalībvalstu starpā
1. Dalībvalsts, kurā no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā atbilst 1. pielikuma B daļā 
noteiktajai saistošajai līknei vai pārsniedz 
to, var vienoties par statistikas datu 
pārdali attiecībā uz konkrētu enerģijas 
daudzumu, kas iegūts no atjaunojamiem 
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enerģijas avotiem un ir nododams citai 
dalībvalstij. Nodoto daudzumu:
(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; un
(b) pieskaita enerģijas daudzumam, kas 
iegūts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kuru ņem vērā, nosakot citas 
dalībvalsts atbilstību 3. panta prasībām 
attiecībā uz valsts mērķiem. 
2. Vienošanās saskaņā ar 1. punktu var 
būt spēkā vienu vai vairākus gadus. Par 
šiem pasākumiem ir jāpaziņo Komisijai ne 
vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pirmā 
gada beigām, kurā minētā vienošanās 
stājas spēkā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu kopīga divpusēja vai daudzpusēja rīcība ir vislabākais veids, kā nodrošināt, lai 
efektīvi un bez kaitējuma pašreizējām atbalsta sistēmām īstenotu valsts mērķus atjaunojamās 
enerģijas jomā.

Grozījums Nr. 620
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants

Ja kompetentā iestāde anulē biodegvielas 
tirdzniecības kredītus, ko tā pati nav 
izsniegusi, dalībvalstis nodrošina, ka 
līdzvērtīgu biodegvielas daudzumu:
(a) atskaita no 7. pantā minētā reģistra 
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dalībvalstī, kas izsniegusi biodegvielas 
tirdzniecības kredītu; un
(b) pieskaita 7. pantā minētajā reģistrā 
dalībvalstī, kas anulējusi biodegvielas 
tirdzniecības kredītu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 621
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā atjaunojamās enerģijas vienības, 
uz kurām attiecas iekārtas jaudas 
palielinājums, uzskata par vienībām, kas 
ražotas atsevišķā iekārtā, kuru sāk 
ekspluatēt brīdī, kad noticis jaudas 
palielinājums. 

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 7. panta 1. punktā, 8. panta 
2. punktā un 9. panta 2. un 3. punktā
atjaunojamās enerģijas vienības, uz kurām 
attiecas iekārtas jaudas vai vidējās 
energojaudas palielinājums, uzskata par 
vienībām, kas ražotas atsevišķā iekārtā, 
kuru sāk ekspluatēt brīdī, kad noticis 
jaudas vai vidējās energojaudas 
palielinājums.

Or. de

Pamatojums

Optimizējot hidroelektrostaciju darbu, var palielināties ne tikai to ražotspēja, bet arī vidējā 
energojauda. Kā piemēru var minēt jaunu savienojumu ar uzglabāšanas spēkstaciju. Šāda 
papildus saražotā elektroenerģija ir jāatzīst Atjaunojamo energoresursu direktīvā.
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Grozījums Nr. 622
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā atjaunojamās enerģijas vienības, 
uz kurām attiecas iekārtas jaudas 
palielinājums, uzskata par vienībām, kas 
ražotas atsevišķā iekārtā, kuru sāk 
ekspluatēt brīdī, kad noticis jaudas 
palielinājums.

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā atjaunojamās enerģijas vienības, 
uz kurām attiecas iekārtas jaudas 
palielinājums vai vienlaikus patērētu 
atjaunojamo energoresursu īpatsvara 
palielinājums, uzskata par vienībām, kas 
ražotas atsevišķā iekārtā, kuru sāk 
ekspluatēt brīdī, kad noticis jaudas 
palielinājums.

Or. de

Pamatojums

Biomasas dedzināšana līdztekus citiem energoresursiem ir efektīvs veids, kā izmantot ierastos 
energoresursus un tādejādi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Eiropas Savienībā un tās 
atkarību no primārās enerģijas.

Grozījums Nr. 623
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā atjaunojamās enerģijas vienības, 
uz kurām attiecas iekārtas jaudas 
palielinājums, uzskata par vienībām, kas 
ražotas atsevišķā iekārtā, kuru sāk 
ekspluatēt brīdī, kad noticis jaudas 
palielinājums.

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā atjaunojamās enerģijas vienības, 
uz kurām attiecas iekārtas jaudas 
palielinājums, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus, uzskata par vienībām, 
kas ražotas atsevišķā iekārtā, kuru sāk 
ekspluatēt brīdī, kad noticis jaudas 
palielinājums.



PE409.384v01-00 78/126 AM\730537LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 11. pants ir jāgroza, ņemot vērā bioenerģijas nozīmi izcelsmes apliecinājumu 
sistēmā. Normas, kas attiecas uz jaunām iekārtām, kuras nodotas ekspluatācijā pēc direktīvas 
stāšanās spēkā, jāattiecina uz bioenerģijas īpatsvara pieaugumu iekārtās, kurās izmanto 
dažādus energoresursus, kas panākts pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. Ir svarīgi, lai šī 
direktīva sekmētu arvien lielāku bioenerģijas izmantošanu jau esošās iekārtās.

Grozījums Nr. 624
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā atjaunojamās enerģijas vienības, 
uz kurām attiecas iekārtas jaudas 
palielinājums, uzskata par vienībām, kas 
ražotas atsevišķā iekārtā, kuru sāk 
ekspluatēt brīdī, kad noticis jaudas 
palielinājums.

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā atjaunojamās enerģijas vienības, 
uz kurām attiecas iekārtas jaudas 
palielinājums, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus, uzskata par vienībām, 
kas ražotas atsevišķā iekārtā, kuru sāk 
ekspluatēt brīdī, kad noticis jaudas 
palielinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā atjaunojamās enerģijas vienības, 
uz kurām attiecas iekārtas jaudas 
palielinājums, uzskata par vienībām, kas 
ražotas atsevišķā iekārtā, kuru sāk 

Šīs direktīvas 5. panta 9. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. panta 2. punktā un 9. panta 
3. punktā atjaunojamās enerģijas vienības, 
uz kurām attiecas iekārtas jaudas 
palielinājums, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus, uzskata par vienībām, 
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ekspluatēt brīdī, kad noticis jaudas 
palielinājums.

kas ražotas atsevišķā iekārtā, kuru sāk 
ekspluatēt brīdī, kad noticis jaudas 
palielinājums.

Or. en

Pamatojums

Viens no veidiem, kā sekmēt atjaunojamo energoresursu arvien plašāku izmantošanu, ir 
vairāk izmantot nevis fosilos energoresursus, bet biomasu. To vajadzētu uzskatīt par jaunu 
iespēju saistībā ar izcelsmes apliecinājumiem.

Grozījums Nr. 626
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Patērētāju interešu aizsardzība

1. Dalībvalstis, kas ievieš atbalsta shēmas 
enerģijas ražošanai no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, pieprasa, lai par 
atbalstāmo enerģijas ražošanu izsniedz 
izcelsmes apliecinājumus. Dalībvalstis arī 
precizē, kā šos izcelsmes apliecinājumus 
piešķir enerģijas galapatērētājiem vai 
piegādātājiem.
2. Dalībvalstis piegādātājiem, kas pārdod 
enerģiju no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem galapatērētājiem un par to paziņo 
patērētājiem vai sabiedrībai, minot 
atjaunojamās enerģijas priekšrocības 
attiecībā uz vidi un citas priekšrocības, 
pieprasa nodrošināt, lai vismaz viena 
trešdaļa galapatērētājiem pārdotas 
enerģijas būtu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, kas pārsniedz 
I pielikuma A un B daļā nospraustos 
mērķus. Šim nolūkam dalībvalstis 
pieprasa, lai minētie piegādātāji iesniedz 
anulēšanai izcelsmes apliecinājumus 
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attiecībā uz iekārtām, kas nodotas 
ekspluatācijā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, kuri atbilst īpatsvara prasībām un 
izsniegti enerģijas ražošanai, ko neņem 
vērā, novērtējot dalībvalsts atbilstību šīs 
direktīvas prasībām attiecībā uz valsts 
mērķiem. Dalībvalstis to panāk, ļaujot 
iekārtām neiekļaut saražoto enerģiju tās 
enerģijas daudzumā, kas attiecīgajā 
dalībvalstī iegūts no atjaunojamiem
enerģijas avotiem saskaņā ar 5. pantu, 
proti, atteikties no atbalsta shēmas 
izmantošanas.
Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šajā 
punktā minētajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

„Zaļās izcelsmes” elektrībai ir jānodrošina patērētājiem papildu enerģija līdztekus jau 
esošajām valsts atbalsta shēmām. To var īstenot, brīvprātīgi pērkot transfertu uzskaites 
sertifikātus (TUS).

Grozījums Nr. 627
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 12. pants pilnīgi jāsvītro, jo šo noteikumu īstenošana nesamērīgi ietekmētu 
dalībvalstu tiesību aktus saistībā ar reģionālo plānošanu un celtniecības kodeksu, kā arī 
juridiskās procedūras un tikai nedaudz sekmētu atjaunojamās enerģijas izmantošanu.
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Grozījums Nr. 628
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts 
noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 
kuras piemēro elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās elektroenerģijas 
ražošanai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kā arī biomasas pārveidošanai par 
biodegvielu vai citiem enerģijas 
produktiem, ir samērīgi un vajadzīgi. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts 
noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 
kuras piemēro elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās elektroenerģijas 
ražošanai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kā arī biomasas pārveidošanai par 
biodegvielu vai citiem enerģijas 
produktiem un attiecībā uz saistīto 
pārvades un sadales tīklu infrastruktūru, 
ir samērīgi un vajadzīgi. 

Or. en

Pamatojums

Ieinteresētās personas jo īpaši pauž bažas par to, ka grūti saņemt atļaujas celtniecībai un 
atļaujas pārvades un sadales tīklu infrastruktūras projektiem. Tā kā ir jāuzlabo elektrotīkli un 
starpsavienojumi, vajag racionalizēt un uzlabot arī atļauju piešķiršanas procesu.

Grozījums Nr. 629
Romana Jordan Cizelj

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts 
noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 
kuras piemēro elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās elektroenerģijas 
ražošanai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kā arī biomasas pārveidošanai par 
biodegvielu vai citiem enerģijas 
produktiem, ir samērīgi un vajadzīgi. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts 
noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 
kuras piemēro elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās elektroenerģijas 
ražošanai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kā arī biomasas pārveidošanai par 
biodegvielu vai citiem enerģijas 
produktiem un attiecībā uz saistīto 
elektrotīklu infrastruktūru, ir samērīgi un 
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vajadzīgi. 

Or. sl

Grozījums Nr. 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts 
noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 
kuras piemēro elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās elektroenerģijas 
ražošanai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kā arī biomasas pārveidošanai par 
biodegvielu vai citiem enerģijas 
produktiem, ir samērīgi un vajadzīgi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts 
noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 
kuras piemēro pārvades un sadales 
līnijām, elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās elektroenerģijas 
ražošanai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kā arī biomasas pārveidošanai par 
biodegvielu vai citiem enerģijas 
produktiem, ir samērīgi un vajadzīgi.

Or. en

Pamatojums

Attīstoties elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem (RES-E), būs 
vajadzīgi drošāki elektrotīkli un starpsavienojumi. Lai pārvades sistēmu operatori (PSO) 
izpildītu šo prasību, varas iestādēm jāpaātrina un jāuzlabo atļauju piešķiršanas process.

Grozījums Nr. 631
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts 
noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 
kuras piemēro elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās elektroenerģijas 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts 
noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 
kuras piemēro elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantojamās elektroenerģijas 



AM\730537LV.doc 83/126 PE409.384v01-00

LV

ražošanai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kā arī biomasas pārveidošanai par 
biodegvielu vai citiem enerģijas 
produktiem, ir samērīgi un vajadzīgi.

ražošanai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kā arī biomasas pārveidošanai par 
biodegvielu vai citiem enerģijas 
produktiem attiecībā uz saistīto tīklu 
infrastruktūru, ir samērīgi un vajadzīgi.

Or. en

Pamatojums

Būtu lietderīgi precizēt un ieviest samērīgus un vajadzīgus pasākumus attiecībā uz tīkliem un 
enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem.

Grozījums Nr. 632
Lena Ek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka: Dalībvalstis vajadzības gadījumā var 
nodrošināt, ka:

Or. en

Pamatojums

Ziemeļvalstu elektrības tirgus balstās uz tirgus principiem. Tādēļ nav iespējams nodrošināt 
piekļuves priekšrocības, jo viss balstās uz brīvprātīgiem komerclīgumiem.

Grozījums Nr. 633
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) valstu, reģionālo un vietējo 
administratīvo iestāžu attiecīgie pienākumi, 
kuras atbild par atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 

(a) valstu, reģionālo un vietējo 
administratīvo iestāžu attiecīgie pienākumi, 
kuras atbild par atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas procedūrām, 
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ir skaidri definēti, un tajos noteikti precīzi 
termiņi plānošanas un būvniecības 
pieteikumu apstiprināšanai;

ir skaidri definēti, arī attiecībā uz zemes 
ierīcību, un tajos noteikti īsi un precīzi 
termiņi plānošanas un būvniecības 
pieteikumu apstiprināšanai, bet 
administrācija darbojas kā „vienas 
institūcijas apstiprinājuma sistēma” 
pieteikuma iesniedzējiem;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējus, investorus un projektu attīstītājus atjaunojamo 
energoresursu jomā neatbaidītu garas un sarežģītas procedūras dalībvalstīs. Jāpaātrina 
administratīvās procedūras, lai saņemtu celtniecības un citas atļaujas, arī zemes ierīcības 
atļaujas, un šīm procedūrām jābūt labāk pārredzamām.

Grozījums Nr. 634
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) noteikumi par atļauju izsniegšanu, 
sertificēšanu un licencēšanu ir objektīvi, 
pārredzami un nediskriminējoši, un tajos 
pilnībā ņem vērā atsevišķu atjaunojamo 
enerģiju tehnoloģiju īpatnības; 

(c) noteikumi par atļauju izsniegšanu, 
sertificēšanu un licencēšanu un to 
piemērošanas principi ir objektīvi, 
pārredzami, nediskriminējoši, samērīgi un 
nepieciešami, un tajos pilnībā ņem vērā 
atsevišķu atjaunojamo enerģiju tehnoloģiju 
īpatnības; noteikumi attiecībā uz 
piesārņošanu, piemēram, tie, kas ietverti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 15. janvāra Direktīvā 
2008/1/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli (Kodificēta 
versija)1 (IPPC direktīva), neattiecas uz 
atjaunojamo energoresursu iekārtām, 
kuru ražošanas ciklā neveidojas 
atkritumi, kas rada piesārņojumu, un nav 
piemērojami šādām iekārtām.
___________________________
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
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Or. en

Pamatojums

Jebkāda atjaunojamās enerģijas projektu ļaunprātīga izmantošana vai tiem mākslīgi radīti 
apgrūtinājumi, piemēram, nepamatota attieksme kā pret projektiem, kuri ietver augstu risku 
veselībai, nav pieņemami. Par atļauju izsniegšanu, sertificēšanu un licencēšanu atbildīgo 
iestāžu darbībai attiecībā uz konkrētiem projektiem ir jābūt objektīvai, pārskatāmai, 
nediskriminējošai un samērīgai.

Grozījums Nr. 635
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) plānošanas un atļauju pieteikumu 
apstiprināšana atjaunojamās enerģijas 
ražošanas iekārtām notiek automātiski, ja 
atļauju izsniegšanas iestāde nav 
atbildējusi noteiktajā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 636
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) izveido atsevišķu administratīvo 
struktūru, kas veic atļauju izsniegšanas, 
sertificēšanas un licencēšanas pieteikumu 
apstrādi saistībā ar atjaunojamās 
enerģijas ražošanas iekārtām un sniedz 
atbalstu pieteikumu iesniedzējiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 637
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sagatavo skaidras projektu izstrādes 
vadlīnijas atjaunojamo enerģijas avotu 
jomā apgabaliem, uz kuriem attiecas 
Kopienas vides tiesību akti;

Or. en

Pamatojums

Tā kā ES vides tiesību akti (piemēram, Dzīvotņu direktīva, Putnu direktīva) vairākkārt 
ļaunprātīgi izmantoti, lai iebilstu pret dažiem lieliem atjaunojamās enerģijas ražošanas 
projektiem, jāprecizē, ka, novērtējot ietekmi uz vidi, ir pienācīgi jāņem vērā šo projektu 
nozīme, lai sasniegtu saistošos ES mērķus klimata pārmaiņu un atjaunojamo energoresursu 
jomā.

Grozījums Nr. 638
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) beidzoties paredzamajiem termiņiem, 
uzskatīs, ka atļaujas, kas vajadzīgas tādu 
iekārtu celtniecībai un ekspluatācijai, 
kurās izmanto atjaunojamos 
energoresursus, ir piešķirtas automātiski, 
ja kompetentās iestādes nav skaidri tās 
noraidījušas;

Or. it

Pamatojums

Ļoti svarīgi panākt piekrišanu klusējot, jo tas veicina uzticību starp tiem, kas investē 
atjaunojamos energoresursos; vajadzīgo rīcību nedrīkst atstāt dalībvalstu ziņā.
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Grozījums Nr. 639
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) administratīvie maksājumi, ko iekasē 
no patērētājiem, plānotājiem, arhitektiem, 
celtniekiem, aprīkojuma un sistēmu 
uzstādītājiem un piegādātājiem, ir 
pārredzami un samērojami ar izmaksām;

(e) administratīvie maksājumi, ko iekasē 
no patērētājiem, plānotājiem, arhitektiem, 
celtniekiem, aprīkojuma un sistēmu 
uzstādītājiem un piegādātājiem, ir 
pārredzami un samērojami ar izmaksām un 
neveido slēptos dabas resursu nodokļus;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamentā jau ir panākta vienošanās, pamatojoties uz EP deputātes Mechtild Rothe 
INI ziņojumu par apkuri un dzesināšanu, izmantojot atjaunīgos enerģijas avotus.

Grozījums Nr. 640
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) mazākiem projektiem nosaka mazāk 
apgrūtinošas atļauju izsniegšanas 
procedūras; kā arī,

(f) mazākiem projektiem nosaka mazāk 
apgrūtinošas un vienkāršotas atļauju 
izsniegšanas procedūras; kā arī

Or. en



PE409.384v01-00 88/126 AM\730537LV.doc

LV

Grozījums Nr. 641
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) mazākiem projektiem nosaka mazāk 
apgrūtinošas atļauju izsniegšanas 
procedūras; kā arī,

(f) mazākiem projektiem nosaka 
vienkāršotas atļauju izsniegšanas 
procedūras; kā arī

Or. it

Pamatojums

Atļauju izsniegšanas kārtība ir jāracionalizē, jo īpaši ja tā skar nelielas iekārtas.

Grozījums Nr. 642
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) pastāv attiecīgi regulatīvie pasākumi 
un nodokļu atvieglojumi, kas ļauj 
izmaksu ziņā visefektīvāk izmantot 
atjaunojamo energoresursu sistēmas un 
saistītos apkures un dzesēšanas tīklus;

Or. en

Pamatojums

Ļoti svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu vietējās administratīvās struktūras ar reglamentatīvo 
un nodokļu sistēmu (pilsētplānošana, pilsētapbūves pasākumi u. c.), kas ļauj izvēlēties 
izmaksu ziņā visefektīvākos enerģijas avotus un piegādes iespējas, attīstot centralizētu 
apkures un dzesēšanas sistēmu.



AM\730537LV.doc 89/126 PE409.384v01-00

LV

Grozījums Nr. 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis skaidri definē visas
tehniskās specifikācijas, kuras jāievēro 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
aprīkojumu un sistēmām, lai gūtu labumu 
no atbalsta shēmām. Ja ir noteikti Eiropas 
standarti, tostarp ekomarķējums, enerģijas 
etiķetes un citas tehniskās atsauces 
sistēmas, ko izveidojušas Eiropas 
standartizācijas iestādes, šādas tehniskās 
specifikācijas nosaka, ņemot vērā minētos 
standartus. Šādās tehniskajās specifikācijās 
neparedz konkrētu vietu, kur sertificē 
aprīkojumu un sistēmas.

2. Dalībvalstis skaidri definē visas 
tehniskās specifikācijas, kuras jāievēro 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
aprīkojumu un sistēmām, lai pievienotos 
elektrotīklam un gūtu labumu no atbalsta 
shēmām. Ja ir noteikti Eiropas standarti, 
tostarp ekomarķējums, enerģijas etiķetes 
un citas tehniskās atsauces sistēmas, ko 
izveidojušas Eiropas standartizācijas 
iestādes, šādas tehniskās specifikācijas 
nosaka, ņemot vērā minētos standartus. 
Šādās tehniskajās specifikācijās neparedz 
konkrētu vietu, kur sertificē aprīkojumu un 
sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Lai pārvades sistēmu operatori spētu nodrošināt energosistēmu drošību un atbilstību, 
iekārtām, kas pievienojamas tīklam, ir jāatbilst tīkla kodiem.

Grozījums Nr. 644
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis skaidri definē visas 
tehniskās specifikācijas, kuras jāievēro 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
aprīkojumu un sistēmām, lai gūtu labumu 
no atbalsta shēmām. Ja ir noteikti Eiropas 
standarti, tostarp ekomarķējums, enerģijas 
etiķetes un citas tehniskās atsauces 
sistēmas, ko izveidojušas Eiropas 

2. Dalībvalstis skaidri definē visas 
tehniskās specifikācijas, kuras jāievēro 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas
aprīkojumu un sistēmām, lai pievienotos 
elektrotīklam un gūtu labumu no atbalsta 
shēmām. Ja ir noteikti Eiropas standarti, 
tostarp ekomarķējums, enerģijas etiķetes 
un citas tehniskās atsauces sistēmas, ko 
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standartizācijas iestādes, šādas tehniskās 
specifikācijas nosaka, ņemot vērā minētos 
standartus. Šādās tehniskajās specifikācijās 
neparedz konkrētu vietu, kur sertificē 
aprīkojumu un sistēmas.

izveidojušas Eiropas standartizācijas 
iestādes, šādas tehniskās specifikācijas 
nosaka, ņemot vērā minētos standartus. 
Šādās tehniskajās specifikācijās neparedz 
konkrētu vietu, kur sertificē aprīkojumu un 
sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Lai pārvades sistēmu operatori spētu garantēt energosistēmu drošumu un atbilstību, 
iekārtām, kas pievienojamas tīklam, ir jāatbilst tīkla kodiem.

Grozījums Nr. 645
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieprasa vietējām un 
reģionālajām administratīvajām iestādēm 
apsvērt aprīkojuma un sistēmu uzstādīšanu 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas, apkurei un
dzesēšanai izmantotās elektroenerģijas 
izmantošanai, kā arī centralizētai 
siltumapgādei un dzesēšanai, plānojot, 
projektējot, būvējot un atjaunojot 
rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus.

3. Dalībvalstis pieprasa vietējām un 
reģionālajām administratīvajām iestādēm 
nodrošināt tāda aprīkojuma un sistēmu 
uzstādīšanu, kas ļauj izmantot optimālu 
atjaunojamo enerģijas avotu un 
augstefektīvu tehnoloģiju kombināciju
apkurei, dzesēšanai un elektroenerģijas 
ražošanai, kā arī centralizētai 
siltumapgādei un dzesēšanai, plānojot, 
projektējot, būvējot un atjaunojot 
rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus.

Or. en

Pamatojums

Nosakot politikas virzienus, ir jānosaka uz rezultātu pamatotas saistības, nevis līdzekļi to 
izpildīšanai. Tāpēc nepieciešama optimāla atjaunojamo enerģijas avotu un augsti efektīvu 
tehnoloģiju kombinācija, nevis tikai viena vai otra iespēja. Turklāt dažām ēkām var nebūt 
vietēji pieejami atjaunojamie enerģijas avoti. Energoefektivitātei ir izšķirīga nozīme, lai 
sasniegtu 2020. gada mērķus. Jo svarīgāk tas ir attiecībā uz ēkām, tāpēc ka tām ir nozīmīgs 
energoefektivitātes potenciāls.
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Grozījums Nr. 646
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieprasa vietējām un 
reģionālajām administratīvajām iestādēm 
apsvērt aprīkojuma un sistēmu uzstādīšanu 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas, apkurei un
dzesēšanai izmantotās elektroenerģijas 
izmantošanai, kā arī centralizētai 
siltumapgādei un dzesēšanai, plānojot, 
projektējot, būvējot un atjaunojot 
rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus.

3. Dalībvalstis pieprasa vietējām un
reģionālajām administratīvajām iestādēm 
nodrošināt tāda aprīkojuma un sistēmu 
uzstādīšanu, kas ļauj izmantot optimālu 
atjaunojamo enerģijas avotu un 
augstefektīvu tehnoloģiju kombināciju
apkurei, dzesēšanai un elektroenerģijas 
ražošanai, kā arī centralizētai 
siltumapgādei un dzesēšanai, plānojot, 
projektējot, būvējot un atjaunojot 
rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus.

Or. en

Pamatojums

Nosakot politikas virzienus, ir jānosaka uz rezultātu pamatotas saistības, nevis līdzekļi to 
izpildīšanai. Tāpēc nepieciešama optimāla atjaunojamo enerģijas avotu un augsti efektīvu 
tehnoloģiju kombinācija, nevis tikai viena vai otra iespēja. Turklāt dažām ēkām var nebūt 
vietēji pieejami atjaunojamie enerģijas avoti. Energoefektivitātei ir izšķirīga nozīme, lai 
sasniegtu 2020. gada mērķus. Jo svarīgāk tas ir attiecībā uz ēkām, tāpēc ka tām ir nozīmīgs 
energoefektivitātes potenciāls.

Grozījums Nr. 647
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieprasa vietējām un 
reģionālajām administratīvajām iestādēm 
apsvērt aprīkojuma un sistēmu uzstādīšanu 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas, apkurei un 

3. Dalībvalstis pieprasa vietējām un 
reģionālajām administratīvajām iestādēm 
apsvērt koģenerācijas aprīkojuma un 
sistēmu uzstādīšanu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas elektroenerģijas, 
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dzesēšanai izmantotās elektroenerģijas 
izmantošanai, kā arī centralizētai 
siltumapgādei un dzesēšanai, plānojot, 
projektējot, būvējot un atjaunojot 
rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus.

apkurei un dzesēšanai izmantotās 
elektroenerģijas izmantošanai, kā arī 
centralizētai siltumapgādei un dzesēšanai, 
plānojot, projektējot, būvējot un atjaunojot 
rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus.

Or. fr

Pamatojums

Biomasas resursi ir ierobežoti, tādēļ dalībvalstīm ir jāveicina to izmantošana augstražīgās 
iekārtās. Koģenerācijas centrālēm ir augsts efektivitātes koeficients, kas atkarībā no 
izmantošanas veida svārstās no 75 % līdz 90 %. Elektroenerģijas ražošanu no biomasas kavē 
ļoti zema iekārtu jauda, tāpēc dalībvalstīm ir jārūpējas par to, lai atbalsta shēmas neradītu 
stimulus ražot tikai elektroenerģiju, jo tā būtu ierobežotu resursu izšķērdēšana.

Grozījums Nr. 648
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieprasa vietējām un 
reģionālajām administratīvajām iestādēm 
apsvērt aprīkojuma un sistēmu uzstādīšanu 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas, apkurei un 
dzesēšanai izmantotās elektroenerģijas 
izmantošanai, kā arī centralizētai 
siltumapgādei un dzesēšanai, plānojot, 
projektējot, būvējot un atjaunojot 
rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus.

3. Dalībvalstis pieprasa vietējām un 
reģionālajām administratīvajām iestādēm 
nodrošināt aprīkojuma un sistēmu 
uzstādīšanu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas, apkurei 
un dzesēšanai izmantotās elektroenerģijas 
izmantošanai, kā arī centralizētai 
siltumapgādei un dzesēšanai, plānojot, 
projektējot, būvējot un atjaunojot 
rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus.

Dalībvalstis jo īpaši mudina vietējās un 
reģionālās administratīvās iestādes, 
plānojot infrastruktūru pilsētās, kurās ir 
vairāk par 50 000 iedzīvotāju, paredzēt 
apkuri un dzesēšanu, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. februāra rezolūcijā par apsildi un dzesēšanu ir norādīts, 
ka, izmantojot siltumu, kas rodas kā elektrības ražošanas un citu ražošanas procesu 
blakusprodukts, kā arī nodrošinot bezmaksas dzesēšanu, iespējams samazināt pieprasījumu 
pēc konvencionālās enerģijas, tādēļ dalībvalstīm ir jāapzina šo resursu izmantošanas 
iespējas.

Grozījums Nr. 649
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Sniedzot finansiālu atbalstu 
infrastruktūras, sabiedrisko un 
rūpniecisko ēku vai dzīvojamo ēku 
celtniecībai, pārbūvei un atjaunošanai, ir 
jāveicina energotaupība un/vai enerģijas 
izmantošana no atjaunojamiem avotiem.

Or. en

Pamatojums

Sniedzot finansiālu atbalstu, vienmēr ir jāņem vēra ilgtspējības kritēriji.

Grozījums Nr. 650
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa 
visās jaunajās vai atjaunotajās ēkās 
izmantot obligātos no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
līmeņus. Jebkāds atbrīvojums no 
obligātajiem līmeņiem ir pārredzams, un 

svītrots
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tā pamatā ir kritēriji, kuri attiecas uz:
(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
vai
(b) vietējiem ierobežojumiem attiecībā uz 
atjaunojamo enerģijas avotu pieejamību.

Or. cs

Pamatojums

Panta 4. un 5. punkts loģiski neiederas teksta struktūrā, formulējums ir pārāk preskriptīvs, bet 
to piemērošana pat var apgrūtināt direktīvas īstenošanu attiecībā uz ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 651
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa 
visās jaunajās vai atjaunotajās ēkās 
izmantot obligātos no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
līmeņus. Jebkāds atbrīvojums no 
obligātajiem līmeņiem ir pārredzams, un 
tā pamatā ir kritēriji, kuri attiecas uz:

svītrots

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
or
(b) vietējiem ierobežojumiem attiecībā uz 
atjaunojamo enerģijas avotu pieejamību. 

Or. en

Pamatojums

Katra dalībvalsts pati lemj pat to, kādi pasākumi ir jāveic saskaņā ar saistošiem mērķiem. 
Katrā dalībvalstī pastāv atšķirīgas iespējas un apstākļi, kas ir jāņem vērā.
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Grozījums Nr. 652
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās 
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. 
Jebkāds atbrīvojums no obligātajiem 
līmeņiem ir pārredzams, un tā pamatā ir 
kritēriji, kuri attiecas uz:

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās nosaka
obligātos energoefektivitātes standartus, 
kas pamatojas uz primārās enerģijas 
patēriņu, izmantošanai visās jaunajās vai 
atjaunotajās ēkās, šādi nodrošinot 
optimālu atjaunojamo enerģijas avotu un 
augstefektīvu tehnoloģiju kombināciju.

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
or
(b) vietējiem ierobežojumiem attiecībā uz 
atjaunojamo enerģijas avotu pieejamību. 

Or. en

Pamatojums

Nosakot politikas virzienus, ir jānosaka uz rezultātu pamatotas saistības, nevis līdzekļi to 
izpildīšanai. Tāpēc nepieciešama optimāla atjaunojamo enerģijas avotu un augsti efektīvu 
tehnoloģiju kombinācija, nevis tikai viena vai otra iespēja. Turklāt dažām ēkām var nebūt 
vietēji pieejami atjaunojamie enerģijas avoti. Energoefektivitātei ir izšķirīga nozīme, lai 
sasniegtu 2020. gada mērķus. Jo svarīgāk tas ir attiecībā uz ēkām, tāpēc ka tām ir nozīmīgs 
energoefektivitātes potenciāls.

Grozījums Nr. 653
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās
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jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

jaunajās vai atjaunotajās ēkās, kurās 
paredzēta apkure un dzesēšana, izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus.

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
or
(b) vietējiem ierobežojumiem attiecībā uz 
atjaunojamo enerģijas avotu pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Šī „jauno un atjaunoto ēku” definīcija ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta patstāvīgo ziņojumu 
2007/2106 par energoefektivitātes rīcības plānu. Punkta a) un b) apakšpunkts ir jāsvītro, jo

– a) nav vajadzības paredzēt atbrīvojumu ēkām ar pasīvo vai nulles energoapgādes līmeni, 
kurās jau pēc definīcijas izmanto atjaunojamos enerģijas avotus;

– b) daži atjaunojamie enerģijas avoti (piemēram, saules enerģija) ir pieejami visur.

Grozījums Nr. 654
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa 
jaunajās ēkās apkurei un dzesēšanai 
izmantot obligātos no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
līmeņus. Dalībvalstis veic pienācīgus 
pasākumus, lai arī esošajās ēkās vairāk 
izmantotu atjaunojamos enerģijas avotus.
Jebkāds atbrīvojums no obligātajiem 
līmeņiem ir pārredzams, un tā pamatā ir 
kritēriji, kuri attiecas uz:

Or. de
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Pamatojums

Nav ekonomiski izdevīgi uzstādīt atjaunojamās enerģijas iekārtas ēkās, kas jau ir atjaunotas. 
Tāpēc dalībvalstīm pašām jāizvēlas pienācīgie pasākumi.

Grozījums Nr. 655
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. 
Jebkāds atbrīvojums no obligātajiem 
līmeņiem ir pārredzams, un tā pamatā ir 
kritēriji, kuri attiecas uz:

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās mudina
jaunajās vai atjaunotajās ēkās apkurei un 
dzesēšanai izmantot sistēmas un ierīces, 
kas patērē enerģiju no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. Jebkāds atbrīvojums no 
obligātajiem līmeņiem ir pārredzams, un tā 
pamatā ir kritēriji, kuri attiecas uz:

Or. de

Pamatojums

Tas ir labākais veids, kā vienlaikus izmantot atjaunojamos energoresursus un uzlabot 
energoefektivitāti. Tā kā atjaunojamo energoresursu arī nepietiek, tie, ja iespējams, ir 
jāizmanto tikai termoelektrocentrālēs (TEC). Siltumtīkli ir noderīga sistēma, kas patērētājiem 
piegādā siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Lielas siltumcentrāles, kas bieži 
vien ir savienotas ar centralizētajiem apkures tīkliem, ir daudz efektīvākas nekā nelielas 
centrāles. Centralizētās siltumapgādes sistēmu un TEC attīstībai, kā arī atjaunojamo
energoresursu izmantošanai ir jābūt komplementārai, bez savstarpējas pretstatīšanas.

Grozījums Nr. 656
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa 
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jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

jaunajās ēkās izmantot obligātos no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas līmeņus. Jebkāds atbrīvojums no 
obligātajiem līmeņiem ir pārredzams, un tā 
pamatā ir kritēriji, kuri attiecas uz:

Or. en

Pamatojums

Prasība renovēt ekspluatācijā esošās ēkas var būt smags finanšu slogs gan īpašniekiem, gan 
īrniekiem. Tas var radīt arī ne visai optimālas investīcijas, t. i., izmaksu ziņā neizdevīgus 
tehniskos risinājumus.

Grozījums Nr. 657
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz: 

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa 
jaunajās un atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus vai 
maksimāli pieļaujamo enerģijas patēriņa 
līmeni uz vienu kvadrātmetru. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas un visas Klimata un enerģētikas paketes galīgais mērķis ir samazināt 
neatjaunojamo energoresursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju, varbūt arī neieviešot 
kvotas par labu atjaunojamiem enerģijas avotiem. Maksimāli pieļaujamā enerģijas patēriņa 
ieviešana uz vienu celtnes kvadrātmetru ir tehniski neitrāls pasākums, kas ļauj rast optimālu 
samēru starp energoefektivitāti, atjaunojamiem energoresursiem un siltumapgādi/dzesēšanu. 
Tas jāattiecina arī uz renovētām ēkām, neapdraudot kultūras un arhitektūras mantojuma 
aizsardzību.
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Grozījums Nr. 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa 
jaunajās un atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

Or. en

Pamatojums

Nekustamā īpašuma sektors ir lielākais enerģijas patērētājs Eiropā, patērējot vairāk nekā 
40 % visas enerģijas. Pieaugot enerģijas pieprasījumam un fosilo energoresursu radītas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmei, ir jāparedz atjaunojamās enerģijas izmantošana 
jaunās un atjaunotās ēkās.

Grozījums Nr. 659
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa 
jaunajās un atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāparedz, ka gan jaunajās, gan renovētajās ēkās noteiktā daudzumā ir obligāti 
jāizmanto enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Attiecībā uz atbrīvojumu, 
kas izriet no ierobežotas atjaunojamo energoresursu pieejamības uz vietām, šis formulējums 
ir pārāk neskaidrs un var vājināt vispārējo prasību izmantot atjaunojamos energoresursus 
ēkās.

Grozījums Nr. 660
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa visās
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus. Jebkāds 
atbrīvojums no obligātajiem līmeņiem ir 
pārredzams, un tā pamatā ir kritēriji, kuri 
attiecas uz:

4. Dalībvalstu noteiktajos būvniecības 
noteikumos un kodeksos tās pieprasa 
jaunajās ēkās izmantot obligātos no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas līmeņus. Jebkāds atbrīvojums no 
obligātajiem līmeņiem ir pārredzams, un tā 
pamatā ir kritēriji, kuri attiecas uz:

Or. de

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas izmantošana renovētās ēkās rada nesamērīgas izmaksas ēku 
īpašniekiem. Būtisku enerģijas ietaupījumu var panākt jau renovācijas gaitā. Turklāt gandrīz 
visās dalībvalstīs ir pieņemti tiesību akti, kas aizsargā vēsturiskās ēkas, un tas ir pretrunā 
prasībai obligāti izmantot atjaunojamo enerģiju.

Grozījums Nr. 661
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār, 
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vai arī uz ēkām, kas pievienotas 
centralizētiem siltumapgādes vai 
dzesēšanas tīkliem, kuri atbilst vides 
subsīdiju vadlīnijās noteiktajiem 
kritērijiem; vai

Or. de

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas izmantošana renovētās ēkās rada nesamērīgas izmaksas ēku 
īpašniekiem. Būtisku enerģijas ietaupījumu var panākt jau renovācijas gaitā. Turklāt gandrīz 
visās dalībvalstīs ir pieņemti tiesību akti, kas aizsargā vēsturiskās ēkas, un tas ir pretrunā 
prasībai obligāti izmantot atjaunojamo enerģiju.

Grozījums Nr. 662
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
vai

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār, 
arī uz ēkām, kas pievienotas 
centralizētiem siltumapgādes vai 
dzesēšanas tīkliem, kuri atbilst vides 
subsīdiju vadlīnijās noteiktajiem 
kritērijiem; vai

Or. de

Pamatojums

Tas ir labākais veids, kā vienlaikus izmantot atjaunojamos energoresursus un uzlabot 
energoefektivitāti. Tā kā atjaunojamo energoresursu arī nepietiek, tie, ja iespējams, ir 
jāizmanto tikai termoelektrocentrālēs (TEC). Siltumtīkli ir noderīga sistēma, kas patērētājiem 
piegādā siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Lielas siltumcentrāles, kas bieži 
vien ir savienotas ar centralizētajiem apkures tīkliem, ir daudz efektīvākas nekā nelielas 
centrāles. Centralizētās siltumapgādes sistēmu un TEC attīstībai, kā arī atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai ir jābūt komplementārai, bez savstarpējas pretstatīšanas.
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Grozījums Nr. 663
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
vai

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār, 
arī uz ēkām, kas pievienotas 
centralizētiem siltumapgādes vai 
dzesēšanas tīkliem, kuri atbilst vides 
subsīdiju vadlīnijās noteiktajiem 
kritērijiem; vai

Or. de

Pamatojums

Prasība izmantot atjaunojamos energoresursus vienlaikus ar siltumenerģiju no 
termoelektrocentrāles ir visnotaļ pamatota.

Grozījums Nr. 664
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
vai

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār, 
arī uz ēkām, kas pievienotas 
centralizētiem siltumapgādes vai 
dzesēšanas tīkliem, kuri atbilst vides 
subsīdiju vadlīnijās noteiktajiem 
kritērijiem; vai

Or. de

Pamatojums

Pievienojoties centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas tīkliem, kas izmanto gan siltumu, 
gan elektroenerģiju, kā arī atkritumsiltumu, ēkas var pārveidot tā, ka tajās izmanto pasīvo 
energoapgādi, zemu energopatēriņu vai to neizmanto vispār. Tas ļauj novērst pretrunas, kas 
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pastāv starp energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem.

Grozījums Nr. 665
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
vai 

(a) ēkām, kurās enerģiju neizmanto vispār;

Or. en

Pamatojums

Pasīvās energoapgādes un zema energopatērīņa ēkās ir laba izolācija, un tajās nav jāizmanto 
atjaunojamie energoresursi, tāpēc uz tām nevajadzētu attiecināt atbrīvojumu.

Grozījums Nr. 666
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) atjaunotajām ēkām, kurās enerģijas 
pieprasījums ir vismaz par 30 % mazāks 
par energoefektivitātes standartu, ko 
renovācijas brīdī piemēro līdzīgām 
jaunajām ēkām;

Or. en
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Grozījums Nr. 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vietējiem ierobežojumiem attiecībā uz 
atjaunojamo enerģijas avotu pieejamību. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vietējie ierobežojumi pastāv vienmēr, piemēram, mainās saules, vēja un citu faktoru 
intensitāte, un tāpēc tos nevar uzskatīt par atbrīvojumu.

Grozījums Nr. 668
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vietējiem ierobežojumiem attiecībā uz
atjaunojamo enerģijas avotu pieejamību.

(b) gadījumiem, kad nav nekādu 
atjaunojamo enerģijas avotu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāparedz, ka gan jaunajās, gan renovētajās ēkās noteiktā daudzumā ir obligāti 
jāizmanto enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Attiecībā uz atbrīvojumu, 
kas izriet no ierobežotas atjaunojamo energoresursu pieejamības uz vietām, šis formulējums 
ir pārāk neskaidrs un var vājināt vispārējo prasību izmantot atjaunojamos energoresursus 
ēkās.
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Grozījums Nr. 670
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) kultūras un arhitektūras mantojumu.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas un visas Klimata un enerģētikas paketes galīgais mērķis ir samazināt 
neatjaunojamo energoresursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju, varbūt arī neieviešot 
kvotas par labu atjaunojamiem enerģijas avotiem. Maksimāli pieļaujamā enerģijas patēriņa 
ieviešana uz vienu celtnes kvadrātmetru ir tehniski neitrāls pasākums, kas ļauj rast optimālu 
samēru starp energoefektivitāti, atjaunojamiem energoresursiem un siltumapgādi/dzesēšanu.
Tas jāattiecina arī uz renovētām ēkām, neapdraudot kultūras un arhitektūras mantojuma 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 671
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) gadījumiem, kad pārsvarā izmanto 
koģenerāciju — tieši vai izmantojot 
centralizēto apkuri.

Or. en

Pamatojums

Prasība renovēt ekspluatācijā esošās ēkas var būt smags finanšu slogs īpašniekiem/īrniekiem. 
Tas var radīt arī ne visai optimālas investīcijas, t. i., izmaksu ziņā neizdevīgus tehniskos 
risinājumus.
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Grozījums Nr. 672
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) gadījumiem, kad izmanto enerģiju no 
vienas vai vairākām koģenerācijas 
centrālēm.

Or. fr

Pamatojums

Biomasas resursi ir ierobežoti, tādēļ dalībvalstīm ir jāveicina to izmantošana augsražīgās 
iekārtās. Koģenerācijas centrālēm ir augsts efektivitātes koeficients, kas atkarībā no enerģijas 
izmantošanas veida svārstās no 75 % līdz 90 %. Elektroenerģijas ražošanu no biomasas kavē 
ļoti zema iekārtu jauda, tāpēc dalībvalstīm ir jārūpējas par to, lai atbalsta shēmas neradītu 
stimulus ražot tikai elektroenerģiju, kas būtu ierobežoto resursu izšķērdēšana.

Grozījums Nr. 673
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) gadījumiem, kad siltumenerģiju 
saņem no tīkla, kas nodrošina vietējo vai 
centralizēto apkuri, ja šo siltumenerģiju 
galvenokārt ražo augstefektīvas 
termoelektrocentrāles. 

Or. de

Pamatojums

Ēku siltumapgāde, izmantojot koģenerāciju, samazina siltumnīcefekta gāzu emisiju, ļauj 
ietaupīt energoresursus, mazina atkarību no enerģijas importa un tātad palīdz sasniegt ES 
klimata un enerģētikas politikas mērķus. Uz ēkām, kurās siltumapgādi nodrošina 
koģenerācijas centrāles, nedrīkst attiecināt prasību izmantot atjaunojamo enerģiju. Ja 
termoelektrocentrāle darbojas efektīvi, var ietaupīt ievērojamu primārās enerģijas daudzumu 
un samazināt piesārņojumu, ko rada siltumnīcefekta gāzu emisija.
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Grozījums Nr. 674
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Sākot no 2010. gada, dalībvalstis 
veicina tādu projektu izstrādi, kas paredz 
enerģijas pārpalikumu izmantot publiskās 
un privātās ēkās. Dalībvalstis panāk, ka 
no 2015. gada privātas jaunceltnes un 
valsts iestāžu jaunceltnes valsts, reģionu 
un vietējā līmenī atbilst apbūves 
standartiem attiecībā uz enerģijas 
pārpalikumu. Dalībvalstis līdz 
2014. gadam iesniedz detalizētu shēmu, kā 
trešās personas var izmantot publisko ēku 
jumtus atjaunojamās enerģijas iegūšanai.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par programmām un projektiem, kas sekmē atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu ēkās, un tām arī jāveicina trešo personu investīcijas atjaunojamās enerģijas 
jomā.

Grozījums Nr. 675
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis no 2012. gada uzstājīgi 
veicina energoefektīvākus administratīvo 
un privāto ēku projektus un vēlākais 
2020. gadā padara energoefektīvākus ēku 
projektus par obligātu prasību. 
Dalībvalstis pieprasa, lai tām piederošas 
ēkas un valsts, reģionālo un vietējo varas 
iestāžu vai ar tām saistīto iestāžu ēkas 
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kalpotu par paraugprojektu atjaunojamās 
enerģijas izmantošanā un tajās no 
2012. gada piemērotu augstākus 
energoefektivitātes standartus.
Visu valsts iestāžu un jaukto valsts/privāto 
ēku jumti būs pieejami trešo personu 
ieguldījumiem, lai uzstādītu atjaunojamās 
enerģijas ražošanas iekārtas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis uzstājīgi veicinātu energoefektīvākus administratīvo un privāto ēku 
projektus. Pretrunīgie atzinumi, kas gūti neseno vides debašu („Grenelle de 
l'environnement”) laikā Francijā, tomēr liecina par to, ka referenta piedāvātie termiņi ir 
pārspīlēti un tos būs grūti ievērot. Tādēļ ir jāizstrādā reāli izpildāms grafiks.

Grozījums Nr. 676
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecībā uz atjaunotajām ēkām, kuru 
kopējā izmantojamā platība nesasniedz 
200 m2, dalībvalstis piedāvā finanšu 
stimulus vai nodokļu atvieglojumus. 
Minētie pasākumi ir nemainīgi un 
veicami ilgu laiku.

Or. en

Pamatojums

Lai nelielu ēku īpašnieki spētu izpildīt prasības attiecībā uz energoefektivitāti un atjaunojamo 
enerģiju, dalībvalstīm ir jārada finanšu stimuli.
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Grozījums Nr. 677
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis izstrādā norādījumus 
plānotājiem, inženieriem un arhitektiem, 
lai tie, plānojot, projektējot, būvējot un 
atjaunojot rūpnieciskos vai dzīvojamos 
rajonus, pienācīgi apsvērtu iespēju 
izmantot atlikumenerģiju no jebkādiem 
energoresursiem centralizētai (un vietējai) 
siltumapgādei un dzesēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus 
vai citus atbilstošus sertifikātus, vai 
standartus, kas izstrādāti valsts vai 
Eiropas Savienības mērogā, ja tādi ir, lai 
rosinātu izmantot šādas sistēmas un 
aprīkojumu.

svītrots

Attiecībā uz biomasu dalībvalstis veicina 
tādas pārveides tehnoloģijas, kuru 
pārveides efektivitāte ir vismaz 85% 
dzīvojamajiem un tirdznieciskajiem 
lietojumiem un vismaz 70% 
rūpnieciskajiem lietojumiem.
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Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, 
kuri atbilst obligātajām ekomarķējuma 
prasībām, kas noteiktas Lēmumā 
2007/742/EK.
Attiecībā uz saules enerģiju dalībvalstis 
veicina tāda aprīkojuma un sistēmu 
izmantošanu, ar kurām panāk pārveides 
efektivitāti vismaz 35% procentu apmērā.
Šā punkta nolūkā novērtējot pārveides 
efektivitāti un sistēmu un aprīkojuma 
ievades/izvades koeficientu, dalībvalstis 
izmanto Kopienas procedūras, vai, ja tas 
nav iespējams, starptautiskās procedūras, 
ja tādas ir.

Or. cs

Pamatojums

Panta 4. un 5. punkts loģiski neiederas teksta struktūrā, formulējums ir pārāk preskriptīvs, bet 
to piemērošana pat var apgrūtināt direktīvas īstenošanu attiecībā uz ēku energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 679
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus 
vai citus atbilstošus sertifikātus, vai 
standartus, kas izstrādāti valsts vai 
Eiropas Savienības mērogā, ja tādi ir, lai 
rosinātu izmantot šādas sistēmas un 
aprīkojumu.

svītrots

Attiecībā uz biomasu dalībvalstis veicina 
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tādu tehnoloģiju pārveidi, kuru pārveides 
efektivitāte ir vismaz 85% dzīvojamajiem 
un tirdznieciskajiem lietojumiem un 
vismaz 70% rūpnieciskajiem lietojumiem.
Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, 
kuri atbilst obligātajām ekomarķējuma 
prasībām, kas noteiktas Lēmumā 
2007/742/EK. 
Attiecībā uz saules enerģiju dalībvalstis 
veicina tāda aprīkojuma un sistēmu 
izmantošanu, ar kurām panāk pārveides 
efektivitāti vismaz 35% procentu apmērā. 
Šā punkta nolūkā novērtējot pārveides 
efektivitāti un sistēmu un aprīkojuma 
ievades/izvades koeficientu, dalībvalstis 
izmanto Kopienas procedūras, vai, ja tas 
nav iespējams, starptautiskās procedūras, 
ja tādas ir.

Or. en

Pamatojums

Katra dalībvalsts pati lemj pat to, kādi pasākumi ir jāveic saskaņā ar saistošiem mērķiem. 
Katrā dalībvalstī pastāv atšķirīgas iespējas un apstākļi, kas ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 680
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina tādu 
apkures un dzesēšanas sistēmu un
aprīkojuma izmantošanu, kas nodrošina 
atjaunojamo enerģijas avotu un 
augstefektīvo tehnoloģiju optimālu 
samēru, tādējādi ievērojami samazinot
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
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mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 681
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina tādu 
apkures un dzesēšanas sistēmu un 
aprīkojuma izmantošanu, kas nodrošina 
atjaunojamo enerģijas avotu un 
augstefektīvo tehnoloģiju optimālu 
samēru, tādējādi ievērojami samazinot
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

5. Izstrādājot atbalsta shēmas attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu 
apkurei un dzesēšanai, dalībvalstis 
izšķiras par labu tādu apkurei un 
dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanai, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā atjaunojamās enerģijas izmantošanai siltumapgādē un dzesēšanā ir būtiska nozīme 
mērķu sasniegšanā, atbalsta shēmas var izrādīties iedarbīgākas par reglamentatīvām 
normām. Jāņem vērā dažādu resursu pieejamība.

Grozījums Nr. 683
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
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un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu, īpašu uzsvaru liekot uz 
saules siltumenerģijas izmantošanu 
apkurei un dzesēšanai. Dalībvalstis 
izmanto enerģijas marķējumus, 
ekomarķējumus vai citus atbilstošus 
sertifikātus, vai standartus, kas izstrādāti 
valsts vai Eiropas Savienības mērogā, ja 
tādi ir, lai rosinātu izmantot šādas sistēmas 
un aprīkojumu.

Or. en

Pamatojums

No visām pieejamām siltumapgādes un dzesēšanas tehnoloģijām, kas izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus, saules siltumenerģijai ir visvairāk priekšrocību, ja ņem vērā ēku apgādes 
tehnisko nodrošinājumu, ekonomisko lietderību, maksimālās slodzes samazinājumu un —
plašākā kontekstā — energoapgādes drošības uzlabošanu, klimata pārmaiņu novēršanu un 
nodarbinātības veicināšanu vietējā līmenī. Tomēr, lai to plaši ieviestu tirgū, jo īpaši 
dzesēšanas jomā, ir vajadzīgs spēcīgs politisks atbalsts.

Grozījums Nr. 684
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar 
esošajām apkures un dzesēšanas 
sistēmām un aprīkojumu ēkās. 
Dalībvalstis izmanto enerģijas 
marķējumus, ekomarķējumus vai citus 
atbilstošus sertifikātus, vai standartus, kas 
izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.
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Or. de

Pamatojums

Siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu un aprīkojuma izmantošana ir jāveicina tikai tad, ja tas 
palīdz ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad 
ēkā jau ir efektīva un klimatam nekaitīga siltumapgāde, izmantojot siltumenerģijas un 
elektroenerģijas koģenerāciju. Veicinot atjaunojamo energoresursu ienākšanu siltumapgādes 
tirgū, nedrīkst pieļaut citu klimatam nekaitīgu tehnoloģiju aizstāšanu, kurām arī vajadzīgs 
atbalsts.

Grozījums Nr. 685
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
primārās enerģijas patēriņu. Dalībvalstis 
izmanto enerģijas marķējumus, 
ekomarķējumus vai citus atbilstošus 
sertifikātus, vai standartus, kas izstrādāti 
valsts vai Eiropas Savienības mērogā, ja 
tādi ir, lai rosinātu izmantot šādas sistēmas 
un aprīkojumu.

Or. de

Pamatojums

Primārās enerģijas patēriņam ir liela nozīme, jo tikai tā var uzlabot efektivitāti vai kāpināt 
ražīgumu. Enerģiju var ietaupīt tikai tad, ja samazina primārās enerģijas patēriņu.
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Grozījums Nr. 686
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz biomasu dalībvalstis veicina 
tādu tehnoloģiju pārveidi, kuru pārveides 
efektivitāte ir vismaz 85% dzīvojamajiem 
un tirdznieciskajiem lietojumiem un 
vismaz 70% rūpnieciskajiem lietojumiem.

Attiecībā uz biomasu dalībvalstis veicina 
tādu tehnoloģiju pārveidi, kuru pārveides 
efektivitāte ir vismaz 85% dzīvojamajiem 
un tirdznieciskajiem lietojumiem un 
vismaz 70% rūpnieciskajiem lietojumiem. 
Turklāt tās rūpējas par to, lai atbalsta 
shēmas neveicinātu biomasas 
izmantošanu, ja ražo tikai elektroenerģiju.

Or. fr

Pamatojums

Biomasas resursi ir ierobežoti, tādēļ dalībvalstīm ir jāveicina to izmantošana augsražīgās 
iekārtās. Koģenerācijas centrālēm ir augsts efektivitātes koeficients, kas atkarībā no enerģijas 
izmantošanas veida svārstās no 75 % līdz 90 %. Elektroenerģijas ražošanu no biomasas kavē 
ļoti zema iekārtu jauda, tāpēc dalībvalstīm ir jārūpējas par to, lai atbalsta shēmas neradītu 
stimulus ražot tikai elektroenerģiju, kas būtu ierobežoto resursu izšķērdēšana.

Grozījums Nr. 687
Umberto Guidoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz biomasu dalībvalstis veicina
tādu tehnoloģiju pārveidi, kuru pārveides 
efektivitāte ir vismaz 85% dzīvojamajiem 
un tirdznieciskajiem lietojumiem un 
vismaz 70% rūpnieciskajiem lietojumiem.

Attiecībā uz biomasu dalībvalstīm jāapsver
tāda tehnoloģiju pārveide, kuru pārveides 
efektivitāte ir vismaz 85% dzīvojamajiem 
un tirdznieciskajiem lietojumiem un 
vismaz 70% rūpnieciskajiem lietojumiem.

Or. it
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Pamatojums

Numerācija ir vajadzīga, lai šim pantam būtu skaidra juridiskā struktūra un lai novērstu 
pārpratumus saistībā ar atsevišķo punktu juridisko pakārtotību.

Grozījums Nr. 688
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, 
kuri atbilst obligātajām ekomarķējuma 
prasībām, kas noteiktas Lēmumā 
2007/742/EK. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā siltumsūkņi izmanto lielā daudzumā elektroenerģiju, kas var būt iegūta no 
neatjaunojamiem enerģijas avotiem ar zemu efektivitātes koeficientu, tos nevar pieskaitīt 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 689
Philippe Busquin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, kuri 
atbilst obligātajām ekomarķējuma 
prasībām, kas noteiktas Lēmumā 
2007/742/EK.

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, kuri 
saražo vairāk atjaunojamās enerģijas 
salīdzinājumā ar patērēto primāro 
enerģiju. To aprēķina, izmantojot 
atjaunojamības koeficientu (COR).
Efektivitātes koeficienta (COP) un 
atjaunojamības koeficienta (COR) 
vērtības noteikšanu uztic neatkarīgai 



PE409.384v01-00 118/126 AM\730537LV.doc

LV

iestādei, izmantojot vienotu pārbaudes 
procedūru, ko noteikusi Komisija.

Or. en

Pamatojums

All renewable technologies available on the market employ other sources than renewables. 
Therefore, an assessment is needed on the most appropriate renewable energy technology. 
Given the differences in climate conditions there is not one perfect solution as such. Keeping 
heat pumps out of the directive would mean that the climate diversity of the EU as a whole is 
being ignored. 

All heat pumps delivering more renewable energy output than used primary energy input 
shall be considered renewable. This could be calculated by a Coefficient of Renewability 
(COR).

    E RES

COR =      - 1 > 0  

           E other sources

Grozījums Nr. 690
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, kuri 
atbilst obligātajām ekomarķējuma 
prasībām, kas noteiktas Lēmumā 
2007/742/EK.

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, kuri 
ir ļoti efektīvi un tātad atbilst obligātajām 
ekomarķējuma prasībām, kas noteiktas 
Lēmumā 2007/742/EK.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums ir saskaņā ar prasību vienlaikus izmantot augstefektīvas tehnoloģijas un 
atjaunojamo enerģiju visos siltumsūkņos — gan ģeotermiskajos, gan aerotermiskajos.
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Grozījums Nr. 691
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, kuri 
atbilst obligātajām ekomarķējuma 
prasībām, kas noteiktas Lēmumā 
2007/742/EK.

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, kuri 
ir ļoti efektīvi un tātad atbilst obligātajām 
ekomarķējuma prasībām, kas noteiktas 
Lēmumā 2007/742/EK.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums ir saskaņā ar prasību vienlaikus izmantot augstefektīvas tehnoloģijas un 
atjaunojamo enerģiju visos siltumsūkņos — gan ģeotermiskajos, gan aerotermiskajos.

Grozījums Nr. 692
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tādu siltumsūkņu izmantošanu, kuri 
atbilst obligātajām ekomarķējuma 
prasībām, kas noteiktas Lēmumā 
2007/742/EK. 

Attiecībā uz siltumsūkņiem dalībvalstis 
veicina tikai tādu siltumsūkņu 
izmantošanu, kuri atbilst obligātajām 
ekomarķējuma prasībām, kas noteiktas 
Lēmumā 2007/742/EK, un tādu 
siltumsūkņu sistēmu izmantošanu, kuras 
atbilst konkrētiem efektivitātes kritērijiem, 
ņemot vērā darba slodzes koeficientu gada 
laikā. Attiecībā uz siltumenerģiju darba 
slodzes koeficientam gada laikā ir jābūt 
vismaz 3,5.

Or. de

Pamatojums

Darba slodzes koeficients rāda, cik liela daļa iegūtās elektroenerģijas gada laikā ir 
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pārveidota siltumenerģijā. Šī papildu efektivitātes prasība ir saskaņā ar dalībvalstīs 
pieņemtajiem tiesību aktiem un kalpo kā skaidrs norādījums, ka novērtējumā ir jāiekļauj ne 
tikai informācija par ražotājiem, bet arī faktiskie dati par siltumsūkņu sistēmu ekspluatāciju.

Grozījums Nr. 693
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina biodegvielas 
pārstrādes iekārtu uzstādīšanu, radot 
iespēju izmantot siltumenerģijas 
pārpalikumu, lai uzlabotu efektivitāti.

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi izmantot siltumenerģijas pārpalikumu, kas iegūts biodegvielas ražošanas gaitā. 
Tādēļ dalībvalstīm ir jānodrošina šādu ražošanas iekārtu uzstādīšana blakus centralizētiem 
siltumapgādes tīkliem, lai lietderīgi izmantotu šo enerģijas pārpalikumu apkurei un 
dzesēšanai.

Grozījums Nr. 694
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ir jānodrošina viegla piekļuve valsts 
un privātam finansējumam un Kopienas 
interesēm atbilstošiem projektiem 
atjaunojamās enerģijas jomā.
Lai atvieglotu 20 % mērķa sasniegšanas 
finansēšanu, Komisija un dalībvalstis līdz 
2009. gada 31. decembrim iesniedz 
analītisku pārskatu un plānu jo īpaši šādu 
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mērķu sasniegšanai:
– uzlabot struktūrfondu un 
pamatprogrammu izmantošanu 
atjaunojamās enerģijas jomā;
– uzlabot un paplašināt Eiropas 
Investīciju bankas un citu publisko 
finanšu institūciju līdzekļu izmantošanu; 
kā arī
– uzlabot piekļuvi riska kapitālam, jo 
īpaši, analizējot riska dalīšanas 
mehānisma pielietojamību ieguldījumiem 
atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas 
Savienībā līdzīgi Pasaules 
Energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fonda iniciatīvai, ko piemēro 
tieši ieguldījumiem atjaunojamās 
enerģijas un energoefektivitātes jomā 
ārpuskopienas valstīs.
Komisija jo īpaši analizē, kā šīs jaunās 
finansēšanas iespējas var izmantot, lai 
paātrinātu Eiropas interesēm atbilstošu 
atjaunojamās enerģijas projektu 
īstenošanu, 
– paātrinot 100 % vai augsta īpatsvara 
atjaunojamās enerģijas kopienu un 
pilsētu attīstību atbilstīgi pilsētu mēru 
iniciatīvai;
– paātrinot vajadzīgās tīkla 
infrastruktūras izveidi, lai attīstītu 
Ziemeļjūras un Baltijas jūras piekrastes 
vēja un jūras enerģijas potenciālu;
– paātrinot uz biomasas izmantošanu 
balstītu centralizētas siltumapgādes un 
dzesēšanas tīklu izveidi Ziemeļeiropā un 
Austrumeiropā līdztekus plašai 
ekspluatācijā esošo ēku renovācijas 
programmai;
– paātrinot starpsavienojumu izveidi ar 
Vidusjūras reģiona valstīm, lai pilnībā 
izmantotu plašo Vidusjūras reģiona 
dalībvalstu un to kaimiņvalstu 
elektroenerģijas ražošanas potenciālu no 
vēja un saules siltumenerģijas.
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Or. en

Pamatojums

Tāpat kā Claude Turmes ierosinātajā grozījumā Nr. 90, tikai neietverot pamatprogrammas 
finansēšanā.

Grozījums Nr. 695
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Nodrošina vieglu piekļuvi valsts un 
privātam finansējumam un Eiropas 
interesēm atbilstošiem projektiem 
atjaunojamās enerģijas jomā.
Lai atvieglotu 20 % mērķa sasniegšanas 
finansēšanu, Komisija un dalībvalstis līdz 
2009. gada 31. decembrim iesniedz 
analītisku pārskatu un plānu jo īpaši šādu 
mērķu sasniegšanai:
– uzlabot struktūrfondu un 
pamatprogrammu izmantošanu 
atjaunojamās enerģijas jomā;
– uzlabot un paplašināt Eiropas 
Investīciju bankas un citu publisko 
finanšu institūciju līdzekļu izmantošanu; 
kā arī
– uzlabot piekļuvi riska kapitālam, jo 
īpaši, analizējot riska dalīšanas 
mehānisma piemērojamību ieguldījumiem 
atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas 
Savienībā līdzīgi Pasaules 
Energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fonda iniciatīvai, ko piemēro 
tieši ieguldījumiem atjaunojamās 
enerģijas un energoefektivitātes jomā 
ārpuskopienas valstīs.
Komisija jo īpaši analizē, kā šīs jaunās 
finansēšanas iespējas var izmantot, lai 
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paātrinātu Eiropas interesēm atbilstošu 
atjaunojamās enerģijas projektu 
īstenošanu,
– paātrinot 100 % vai augsta īpatsvara 
atjaunojamās enerģijas kopienu un 
pilsētu attīstību atbilstīgi pilsētu mēru 
iniciatīvai;
– paātrinot vajadzīgās tīkla 
infrastruktūras izveidi, lai attīstītu 
piekrastes vēja un jūras enerģijas 
potenciālu dažādos Eiropas Savienības 
jūras reģionos;
– paātrinot uz biomasas izmantošanu 
balstītu centralizētas siltumapgādes un 
dzesēšanas tīklu izveidi Ziemeļeiropā un 
Austrumeiropā līdztekus plašai 
ekspluatācijā esošo ēku renovācijas 
programmai;
– paātrinot starpsavienojumu izveidi ar 
Vidusjūras reģiona valstīm, lai pilnībā 
izmantotu plašo Vidusjūras reģiona 
dalībvalstu un to kaimiņvalstu 
elektroenerģijas ražošanas potenciālu no
vēja un saules siltumenerģijas.

Or. en

Pamatojums

Papildinot referenta grozījumu, ir jāpiebilst, ka Atjaunojamo enerģijas avotu direktīvā ir 
skaidri jānorāda cieša saistība ar pamatprogrammām, lai veicinātu otrās paaudzes 
biodegvielas pētniecību un attīstību. Tāpat daudzos ES jūras reģionos pastāv vērā ņemamas 
iespējas izmantot piekrastes vēja un jūras enerģiju — ne tikai Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā — , 
un to nedrīkst nonicināt.
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Grozījums Nr. 696
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Komisija un dalībvalstis līdz 
2009. gada 31. decembrim iesniedz 
analītisku pārskatu un plānu, lai 
saskaņotu mērķus, piešķirot Kopienas un 
dalībvalstu finansējumu un cita veida 
atbalstu tehniskās pētniecības centriem 
atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes jomā, jo īpaši 
centriem, kas sadarbojas ar augstskolām 
un uzņēmumiem (jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem) uz nozīmīgiem 
atklājumiem vērstu lietišķo un 
novatorisko pētījumu jomā; tehniskie 
pētījumi ir īpaši vērsti uz decentralizētu 
ražošanu un ražošanu Kopienā; šo 
pētījumu mērķis ir mazināt lietojumu 
konfliktu, piemēram, starp degvielas un 
pārtikas ražošanu; šādu centru uzdevums 
ir arī veicināt plašas sabiedrības izpratni 
par atjaunojamo enerģiju un jo īpaši par 
energotaupības pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Pētniecības centriem ir būtiska ietekme uz atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju nākotni Eiropā 
un centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, tādēļ tiem jāsaņem pilns atbalsts no 
Komisijas un dalībvalstīm un šim atbalstam jābūt saskaņotam.
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Grozījums Nr. 697
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Dalībvalstis sniedz finansiālu un citu 
atbalstu, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas 
vairāk lauku saimniecību kļūst par 
enerģijas ražotājiem, izmantojot šādus 
enerģijas avotus kā anaerobās 
noārdīšanās process, fotoelementi, 
kokskaidu degviela un otrās paaudzes 
biodegviela; kompetentā iestāde turklāt 
panāk, ka šādi iegūtai enerģijai nodrošina 
bezdiskriminācijas piekļuvi 
elektroenerģijas un gāzes tīkliem; tomēr ir 
jāsamazina lietojuma konflikti, piemēram, 
vai koksni izmantot degvielas ražošanai 
vai celtniecībā, un enerģija jāiegūst no 
organiskajiem nepārtikas materiāliem.

Or. en

Pamatojums

Lauku saimniecības ir potenciāli bagāts neizsīkstošas atjaunojamās enerģijas avots, kam 
jāsaņem bezierunu atbalsts no vietējām varasiestādēm.

Grozījums Nr. 698
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d Dalībvalstis pārskata savu publiskā 
iepirkuma politiku, lai veicinātu 
atjaunojamās enerģijas un energoefektīvu 
tehnoloģiju izmantošanu; publiskās 
iestādes cenšas savā autotransporta parkā 
izmantot degvielu, kas iegūta no 
organiskajiem nepārtikas materiāliem, un 
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veic citus pasākumus saskaņā ar jauno 
direktīvu par ekoloģiski tīru un 
energoefektīvu autotransporta līdzekļu 
plašāku ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

Publiskās iestādes var būtiski ietekmēt ierasto uzvedību enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 699
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.e Vērtējot atjaunojamās enerģijas 
izmantošanas rezultātus, kas gūti jomās, 
uz kurām attiecas ES vides tiesību akti un 
jo īpaši Dzīvotņu direktīva (Direktīva 
92/43/EEK), dalībvalstis ņems vērā to 
labvēlīgo ietekmi uz atjaunojamās 
enerģijas ražošanu Eiropas Savienībā, kā 
arī ieguldījumu šajā direktīvā nosprausto 
mērķu īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Vērtējot atjaunojamās enerģijas projektu ietekmi uz vidi, rūpīgi jāapsver, kā tie palīdz novērst 
klimata pārmaiņas.
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