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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

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

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

Ierosinātajai direktīvai ir jānodrošina pareiza atbalsta mehānisma darbība.
Tāpēc šis priekšlikums ir grozīts, lai nodrošinātu vajadzīgos apstākļus labi 
funkcionējoša GO tirgus izveidei, kura pārskats ir jāsniedz turpmāk noteiktajā laikā.
GO sistēmu varētu attiecināt uz visiem atjaunojamās enerģijas avotiem. Dažādiem GO
veidiem (no atjaunojamās enerģijas avotiem ražotai enerģijai (RES-E), atjaunojamai 
enerģijai siltumapgādei un dzesēšanai (RES-H) un atjaunojamās enerģijas avotiem 
transportam (RES-T)) ir jābūt savstarpēji apmaināmiem un pārdodamiem tirgū. GO
pēc iespējas jābūt instrumentam dažādu dalībvalstu RES īpatsvara noteikšanai, 
dalībvalsts dažādu nozaru (elektroapgādes, siltumapgādes un dzesēšanas, un transporta) 
kopējam mērķim un iespējamam pienākumu sadalījumam starp šīm nozarēm — piemēram, 
transporta nozare varētu finansēt RES-E attīstību, pērkot GO no elektrības nozares, lai 
pildītu savus pienākumus.

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

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

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

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

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

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

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tādām izmaksām, kas rodas, lai 
jaunus ražotājus, kas ražo elektroenerģiju 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
iekļautu elektroapgādes tīkla, jābūt 
objektīvām, atklātām un 
nediskriminējošām, un pienācīgi jāņem 

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

vērā ieguvums, ko tīklam dod tajā iekļautie 
ražotāji. Šīs izmaksas ir jāsedz ražotājam, 
kas iesniedz pieprasījumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījuma Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas pārvadi un sadali ierobežo tīkla fiziskā jauda. Tādēļ dažos apstākļos 
tās ražošana ir jāsamazina atbilstīgi tīkla fiziskajiem ierobežojumiem. Šie ierobežojumi izriet 
no Kirhofa likumiem. Atjaunojamās enerģijas ražošanas samazinājums ir jākompensē pašiem 
enerģijas ražotājiem. Tas pats var notikt arī ar tradicionālajiem ražotājiem. Nekādi 
kompensācijas maksājumi te neder.
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Grozījuma Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījuma Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījuma Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Nemazinot elektrotīkla izturību un 
drošumu, dalībvalstis nodrošina, ka 
pārvades sistēmu operatoru un sadales 
sistēmu operatoru pienākums ir veikt savā 
teritorijā no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas pārvadi un 
sadali. Attiecībā uz elektroenerģiju, kas 
iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
dalībvalstis var arī paredzēt prioritāru 
pieeju elektrotīklam. Pieslēdzot
elektroražošanas iekārtas tīklam, pārvades 
sistēmu operatori, ciktāl to ļauj valsts 
elektrosistēmas drošība, dod priekšroku 
tādām, kuras izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus, vai siltuma un 
elektroenerģijas koģenerācijas iekārtām. 
Ja rodas kritiskas situācijas, piemēram, 
pārslodzes gadījumā, dalībvalstis var 
piemērot noteikumus, kas paredz 
samazināt padevi no elektroiekārtām, 
kuras izmanto atjaunojamos enerģijas 
avotus, vai no koģenerācijas iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamiem enerģijas avotiem un koģenerācijas iekārtām piemēro vienādus noteikumus. 
Lai atvieglotu elektroenerģijas padevi no šiem avotiem, elektrotīkla operatoriem ir jāparedz 
prioritārs pieslēgums. Bet, ņemot vērā apgādes drošumu, to nevar garantēt visos gadījumos. 
Lai nepieļautu kritiskas situācijas un pat pārslodzi elektrotīklā un lai līdzsvarotu konkurenci 
ražotāju starpā, ir jābūt skaidri noteiktiem normatīviem, kas ierobežo elektroenerģijas padevi 
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no šiem avotiem.

Grozījuma Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījuma Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vajadzīgs, dalībvalstis var prasīt 
pārvades sistēmu operatoriem un sadales 
sistēmu operatoriem pilnībā vai daļēji segt 
3. punktā minētās izmaksas. Dalībvalstis 
pārskata un veic vajadzīgos pasākumus, lai 
vēlākais līdz 2011. gada 30. jūnijam un pēc 

4. Ja vajadzīgs, dalībvalstis var prasīt 
pārvades sistēmu operatoriem un sadales 
sistēmu operatoriem pilnībā vai daļēji segt 
3. punktā minētās izmaksas, kas saistītas 
ar nepieciešamo elektrotīkla 
pilnveidošanu. Šīs izmaksas var ietvert 
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tam reizi divos gados uzlabotu 3. punktā 
minēto izmaksu segšanas un sadalīšanas 
sistēmas un noteikumus, lai nodrošinātu 
jaunu ražotāju integrāciju, kā minēts 
attiecīgajā punktā.

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījuma Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. To izmaksu, kuras minētas 3. punktā, 
dalīšanu veic, izmantojot mehānismu, kas 
pamatots uz objektīviem, atklātiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ņemot vērā 
labumus, kurus no pieslēgumiem gūst 
sākotnēji un vēlākā laikā pieslēgtie 
ražotāji, kā arī pārvades sistēmu operatori 
un sadales sistēmu operatori. 

6. To izmaksu, kuras minētas 3. un 
4. punktā, dalīšanu veic, izmantojot 
mehānismu, kas pamatots uz objektīviem, 
atklātiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, ņemot vērā labumus, kurus no 
pieslēgumiem gūst sākotnēji un vēlākā 
laikā pieslēgtie ražotāji, kā arī pārvades 
sistēmu operatori un sadales sistēmu 
operatori. 

Or. en
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Grozījuma Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Atjaunojamie enerģijas avoti parasti 
atrodas attālos apvidos, un to jauda ir 
ierobežota, tāpēc tie tikai nedaudz 
iespaido apgādes drošību. Tātad 
dalībvalstis nodrošina, ka sistēmās ar lielu 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
apgādes drošību panāk ar sarežģītiem 
sadales mehānismiem, ko izmanto 
parastajā enerģijas ražošanā.

Or. en

Pamatojums

Fiziskās efektivitātes labad energoiekārtas ieteicams izvietot iespējami tuvu pieprasījumam 
(jaudai). Citādi strauji pieaugs zaudējumi, un būs apgrūtināta sprieguma kontrole. Lignīts, 
ūdens un vējš ir trīs primārie energoresursi, kurus nevar transportēt. Tāpēc ir jāvienojas par 
sadales shēmu, kur izvietot parasto enerģijas ražošanu, lai panāktu drošu sistēmas 
ekspluatāciju un samazinātu līdz minimumam elektrotīkla papildu infrastruktūru.

Grozījuma Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
ES Atjaunojamo enerģijas avotu fonda 

(ES RES fonda) izveide
Saskaņā ar solidaritātes principu izveido 
ES RES fondu. ES RES fondu izmanto 
šādiem nolūkiem:
a) finansē pasākumus, kas veicina RES 
izmantošanu, piemēram, sedz dažas 
netiešās izmaksas, kas saistītas ar RES-E 
izmantošanu (piemēram, pilnveidojot 
elektrotīklu), un
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b) finansē pārrobežu infrastruktūru, kas 
nodrošina lielu enerģijas plūsmu tranzītu 
no vienas dalībvalsts citā.

Or. en

Pamatojums

RES izmantošana ir saistīta ar netiešajām un tiešajām izmaksām un paredz īpašas 
veicināšanas shēmas, ko grūti atrisināt tikai GO tirgus ietvaros.

Grozījuma Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
vēlākais līdz 2010. gada 31. martam
izpildītu šīs direktīvas prasības.
Dalībvalstis nekavējoties iesniedz
Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī 
minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas
tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1.
Bulgārija un Rumānija nodrošina 
atbilstību šīs direktīvas prasībām līdz ..2. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
šos noteikumus, kā arī šo noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.
1 Gada laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.
2 Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Jaunais grafiks nodrošina dalībvalstīm saprātīgu transponēšanas laiku. Jaunajām 
dalībvalstīm Bulgārijai un Rumānijai šis laika posms būs garāks, jo tām ir garāks 
transponēšanas laiks. 
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