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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas veicināšanu
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0019),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 175. panta 1. punktu un 95. pantu, saskaņā ar 
kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0046/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības 
komitejas, kā arī Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums direktīvai
Atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Vienīgais atbilstīgais juridiskais pamats ir 175. panta 1. punkts. Divi juridiskie pamati ir 
paredzēti sarežģītiem gadījumiem, kas vienlīdz svarīgi ir vairāki mērķi; tomēr šīs direktīvas 
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galvenais mērķis ir vides aizsardzība, un arī gan spēkā esošā direktīva par atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, gan Biodegvielas direktīva ir pieņemtas saskaņā ar 175. panta 1. punktu. 
Turklāt svarīgākais to noteikumu mērķis, kuri attiecas uz biodegvielām, nav atvieglot 
tirdzniecību (noteiktie normatīvi nebūt nav saskaņoti), bet gan definēt ilgtspējības kritērijus.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums direktīvai
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Atjaunojamās enerģijas plānā norādīts, 
ka vismaz 20% atjaunojamo enerģijas 
avotu ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā ir sasniedzams mērķis un 
ka regulējumam, kurā iestrādāti obligātie 
mērķi, jābūt tādam, lai uzņēmējiem 
nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kas tiem 
vajadzīga, lai attīstītu ekonomiku, kuras 
pamatā ir atjaunojami enerģijas avoti.

Or. en

Pamatojums

Padome un dalībvalstis ir izvērtējušas Komisijas Atjaunojamās enerģijas plānu. Komisijai šis 
fakts jāņem vērā, izstrādājot šāda veida apsvērumu. Ar šo grozījumu tas tiek precizēts.

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums direktīvai
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — minimālo 
pagaidu patēriņu un atjaunojamo 
enerģijas avotu kopējo īpatsvaru 20% no
Eiropas Savienības galīgā energopatēriņa
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Eiropas Savienībā. 2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments piekrīt, ka atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaram 2020. gadā jābūt 
vismaz 25% no galīgā energopatēriņa. Jaunākie zinātniskie un politiskie argumenti liecina, 
ka nav iespējams sasniegt saistošo mērķi – panākt, ka 10% no transporta nozarē izmantotās 
degvielas ir ražota no biomasas ilgtspējīgā veidā. Tāpēc no šā mērķa jāatsakās. Ilgtspējīgo 
biomasu daudz efektīvāk būs izmantot citiem enerģētikas mērķiem, piemēram, kombinējot 
elektroenerģijas ražošanu ar siltumenerģijas ražošanu (vai dzesēšanu).

Grozījums Nr. 4

Priekšlikums direktīvai
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Tomēr šis mērķis ir sasniedzams,
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā sakarā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, tostarp ar enerģijai 
paredzēto biomasu, ņemot vērā 
daudzpusējo un divpusējo tirdzniecības 
sarunu gaitu, kā arī vides, sociālos,
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus
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apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Komisijai jāuzrauga jebkāda energoapgāde neatkarīgi no tā, vai tā ir ražota (un patērēta) ES 
iekšienē vai ievesta no trešām valstīm/ eksportēta uz tām. Īpaši rūpīgi jāseko biomasai, kas 
paredzēta enerģijas ražošanai. Tomēr jaunākie zinātniskie un politiskie argumenti liecina, ka 
nav iespējams sasniegt saistošo mērķi — panākt, ka 10% no transporta nozarē izmantotās 
degvielas ir ražota no biomasas ilgtspējīgā veidā. Tāpēc no šā mērķa jāatsakās.

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums direktīvai
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai sasniegtu 10% biodegvielas 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku 
biodīzeļdegvielas piemaisījumu, nekā 
noteikts standartā EN590/2004.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uz šo apsvērumu Degvielas kvalitātes direktīva.

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums direktīvai
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10% 
biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta naftas un dīzeļdegvielas 
patēriņā līdz 2020. gadam, ņemot vērā 

Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā līdz 
2020. gadam, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, tos labāk iespējams sasniegt 
Kopienas līmenī; Kopiena var pieņemt 
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pasākuma mērogu, tos labāk iespējams 
sasniegt Kopienas līmenī; Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
izklāstīto proporcionalitātes principu šī 
direktīva paredz tikai to, kas vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai,

pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai,

Or. en

Pamatojums

Mērķi līdz 2020. gadam panākt biodegvielu 10% īpatsvaru ierosināja Eiropadome 
2007. gada martā. Tomēr valstu un valdību vadītāji nolēma, ka jāizpilda zināmi 
priekšnosacījumi, proti, a) ražošanai jābūt ilgtspējīgai un b) tirdzniecībā jābūt otrās 
paaudzes biodegvielai. Kopš 2007. gada marta aizvien vairāk ir pierādījumu, ka šie 
nosacījumi nebūs izpildīti. Tāpēc jāatsakās no mērķa par 10%.

Grozījums Nr. 7

Priekšlikums direktīvai
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā 
izklāsta noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai un to 
iekļaušanai ES iekšējā enerģijas tirgū, lai 
palielinātu apgādes drošību, vides 
aizsardzību, konkurētspēju un ES 
industriālo līderību. Tajā paredz obligātos 
ES un dalībvalstu mērķus no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas kopējā īpatsvara sasniegšanai 
elektroenerģijas patēriņā, lai nodrošinātu, 
ka 2020. gadā atjaunojamie enerģijas 
avoti segs vismaz 20% no ES galīgā 
energopatēriņa. Tajā izklāsta noteikumus 
par valsts atbalsta shēmu aizsardzību un 
sīki izstrādātiem valstu rīcības plāniem 
atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas jomā, kā arī par starpvalstu 
elastīguma nodrošināšanas pasākumiem 
šo mērķu sasniegšanai, par 
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administratīvajām procedūrām un 
pieslēgumu infrastruktūrai saistībā ar 
enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. Tajā nosaka vides un 
sociālās ilgtspējības kritērijus no biomasas 
iegūtajai enerģijai.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas galvenie aspekti ir jāizceļ pantā par tās darbības jomu.

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums direktīvai
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai būtu ievērotas jaunās Eurostat un starptautiskās definīcijas, šī direktīva attiecas tikai uz 
tiem enerģijas avotiem, kas ir atjaunojami. Tāpēc fosilais un citu kategoriju kurināmais, uz ko 
šīs definīcijas neattiecas, nav iekļauts šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums direktīvai
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības un 
akvakultūras, mežsaimniecības un ar to 
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produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

saistīto nozaru produktu, atkritumu un 
atlieku bioloģiski noārdāmās frakcijas 
(tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes 
vielas), kā arī atsevišķi savāktas bioloģiski 
noārdāmās rūpniecības un sadzīves 
atkritumu frakcijas;

Or. en

Pamatojums
Pašreizējā definīcijā nav iekļauta akvakultūras produktu biomasa, piemēram, aļģes. Turklāt 
bioloģiski noārdāmos atkritumus parasti ir daudz labāk pārstrādāt vai kompostēt, kaut gan, 
protams, enerģijas ražošanai var izmantot procesu gāzes. Un vēl — bioloģiski noārdāmām 
sadzīves un rūpniecības atkritumu frakcijām parasti ir zems enerģijas neto ieguvums, tāpēc ar 
šo direktīvu jāveicina šādu veidu atkritumu šķirošana.

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums direktīvai
2. pants – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) „ģeotermālā enerģija” ir enerģija, 
kas siltumenerģijas veidā atrodas zem 
zemes cietās garozas;

Or. en

Pamatojums

Es tiesību aktos nav atrodama saskaņota ģeotermālās enerģijas definīcija — dalībvalstīs tā ir 
definēta atšķirīgi. Tas rada sajukumu. Tāpēc šajā direktīvā tiek dota ģeotermālās enerģijas 
definīcija. Ierosināto definīciju plaši izmanto ģeotermālās enerģētikas nozarē, kur tā ir 
iekļauta valsts standartos.

Grozījums Nr. 11

Priekšlikums direktīvai
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) „bioloģiskais šķidrais kurināmais” ir 
šķidrā degviela, ko izmanto enerģijas 

(e) „enerģijai paredzētā biomasa” ir cietā, 
gāzveida vai šķidrā degviela, ko izmanto 
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ražošanai un iegūst no biomasas; enerģijas ražošanai un iegūst no biomasas;

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts attiecas uz visu veidu enerģiju, kas ražota no biomasas, ne tikai uz to, kuru 
izmanto kā degvielu transporta nozarē vai kā šķidro kurināmo siltumenerģijas un 
elektroenerģijas ražošanā. Tāpēc ir svarīgi definēt šo vispārējo jēdzienu.

Grozījums Nr. 12

Priekšlikums direktīvai
2. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „biodegvielas” ir šķidrā vai gāzveida 
degviela, ko izmanto transporta nozarē un 
iegūst no biomasas;

(f) „transporta degvielas no biomasas” ir 
šķidrā vai gāzveida degviela, ko izmanto 
transporta nozarē un iegūst no biomasas;

Or. en

Pamatojums

Enerģijai paredzēto biomasu var izmantot dažādos veidos, piemēram, gan siltumenerģijas un 
elektroenerģijas, gan transporta degvielu ražošanai. Šajā jēdzienā atšķirība ir skaidri 
noteikta.

Grozījums Nr. 13

Priekšlikums direktīvai
2. pants – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „augstas saglabāšanas vērtības zeme” 
ir:
(i) teritorijas, kurās ir pasaules, reģiona 
vai valsts mērogā nozīmīga bioloģiskās 
daudzveidības vērtību koncentrācija 
(piemēram, endēmisms, apdraudētas 
sugas, drošības zona);
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(ii) pasaules, reģiona vai valsts mērogā 
nozīmīgas plašas ainavu teritorijas, kur 
galvenokārt vai pat visu dabiski radušos 
sugu dzīvotspējīgās populācijas veido 
dabiskus izplatības un skaitliskā sastāva 
modeļus;
(iii) teritorijas, kuras atrodas apdraudētās 
vai izzūdošas ekosistēmās vai kurās ir 
šādas sistēmas;
(iv) teritorijas, kuras kritiskās situācijās 
nodrošina galvenos ekosistēmas 
pasākumus (piemēram, ūdensšķirtņu 
aizsardzību, erozijas kontroli);
(v) teritorijas, kas ir ļoti nozīmīgas vietējo 
kopienu pamatvajadzībām (piemēram, 
iztikas līdzekļi, veselība);
(vi) teritorijas, kas ir svarīgas vietējo 
kopienu tradicionālai kultūras identitātei 
(kulturāli, ekoloģiski, ekonomiski vai 
reliģiski nozīmīgas teritorijas, kas par 
tādām atzītas sadarbībā ar šādām vietējām 
kopienām);

Or. en

Pamatojums

Ir jādefinē augsta saglabāšanas vērtība, jo uz šo jēdzienu balstās 15. pants, nodrošinot to 
degvielu ilgtspējību, kuras iegūtas no biomasas, un it īpaši saglabājot bioloģisku 
daudzveidību un ekoloģisko integritāti. Augstu saglabāšanas vērtību ir definējušas saistītās 
organizācijas, tostarp Starptautiskā dabas saglabāšanas savienība (IUCN) un Pasaules 
Banka, un jau izmanto Mežu uzraudzības padomes (FSC) starptautiskajā koksnes 
sertificēšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums direktīvai
2. pants – fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) „mitrāji” ir zemes platība, kuru klāj 
ūdens vai kura ir piesātināta ar ūdeni 
nepārtraukti vai ievērojamu gada 
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laikposmu;

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā mitrāji ir jādefinē. Mitrāji ir svarīgas oglekļa krātuves, un, tos pārveidojot, var 
izdalīties liels siltumnīcefekta gāzu daudzums. Katrā ziņā šajā definīcijā nav iekļauti 
nosusināti kūdrāji, tostarp tīrs kūdrājs.

Grozījums Nr. 15

Priekšlikums direktīvai
2. pants – fc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fc) „neizmantojama, noplicināta vai 
mazauglīga zeme” ir zemes platība, kas 
nav un kopš 1990. gada nav bijusi mežs 
vai mitrājs, kam nav augsta saglabāšanas 
vērtība vai kas neatrodas īpaši vērtīgas 
saglabājamās zemes tuvumā, vērtīgās 
dabas teritorijās vai valsts aizsargātās 
teritorijās un kas nav izmantota 
lauksaimniecības mērķiem vismaz 
10 gadus;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jādefinē, kas ir neizmantojama, noplicināta vai mazauglīga zeme. Definīcijas 
formulējumam jābūt skaidram, tādējādi nodrošinot, ka šai zemei, ja to izmanto biomasas 
iegūšanai, lai ražotu transporta degvielas, nav saglabāšanas vērtības vai lielu oglekļa 
krājumu vērtības vai arī to izmanto pārtikas ražošanai. Augsta saglabāšanas vērtība ir 
starptautiski atzīts statuss, kas aizsargā bioloģisku daudzveidību un ekoloģisko integritāti. 
Saskaņā ar Kioto protokolu ir panākta vienošanās, ka 1990. gads ir gads, kad pārtrauc mežu 
izciršanu.
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Grozījums Nr. 16

Priekšlikums direktīvai
2. pants – fd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fd) „agrodegvielas” ir degvielas no 
biomasas, kas audzēta aramzemē un kas 
attiecībā uz aramzemi konkurē ar pārtikas 
vai lopbarības kultūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Priekšlikums direktīvai
2. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „izcelsmes apliecinājums” ir 
elektroniska formāta dokuments, ko 
izmanto par pierādījumu, ka attiecīgo 
enerģijas apjomu ražoja, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus;

(g) „izcelsmes apliecinājums” ir 
elektroniska formāta dokuments, ko 
izmanto par pierādījumu, ka attiecīgo 
enerģijas apjomu ražoja, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, it īpaši, lai 
izpildītu Direktīvā 2003/54/EK minēto 
pienākumu atklāt informāciju par 
elektroenerģiju;

Or. en

Pamatojums

Šā dokumenta nozīmei jābūt skaidrai. To izmanto, lai marķētu avotus, no kuriem 
elektroenerģija ir iegūta. Vajadzīgo skaidrību dod atsauce uz noteikumiem par informācijas 
izpaušanu, kuri izklāstīti Direktīvā par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz iekšējo 
elektroenerģijas tirgu.
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Grozījums Nr. 18

Priekšlikums direktīvai
2. pants – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „transferta uzskaites sertifikāts” ir 
īpaši marķēts elektroniska formāta 
dokuments, ko dalībvalstis var brīvprātīgi 
izmantot, lai citai dalībvalstij nodotu 
noteiktu no atjaunojamiem avotiem 
iegūtas enerģijas daudzumu, un kas 
izmantojams tikai mērķa sasniegšanas 
aprēķiniem;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas vēlas kļūt par šādas sistēmas dalībniecēm, šīs direktīvas 8. un 9. pantā tiek 
piedāvāta jauna, elastīga iespēja, kā sasniegt valstu mērķus attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju. Svarīgi ir izcelsmes apliecinājumus, ar kuriem (ja tie ir izdoti) tikai sniedz 
informāciju, skaidri nošķirt no transferta uzskaites sertifikātiem, ko izmanto tikai mērķa 
sasniegšanas aprēķiniem.

Grozījums Nr. 19

Priekšlikums direktīvai
2. pants – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „atbalsta shēma” ir shēma, kas 
radusies dalībvalsts tirgus intervences
rezultātā, kas palīdz enerģijai, kas iegūta 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, iegūt 
tirgus daļu, samazinot šādas enerģijas 
ražošanas izmaksas, palielinot tās 
pārdošanas cenu vai šādas enerģijas 
iegādes apjomu, izmantojot atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākumu vai 
citā veidā;

h) „atbalsta shēma” ir shēma, kas radusies 
tādu politisku pasākumu rezultātā, kurus 
īstenojot, tiek radīti vai nostiprināti 
stimuli paplašināt un vairāk izmantot 
enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. Valsts atbalsta shēma it 
īpaši paredz saistības atjaunojamās 
enerģijas jomā, atbalstu ieguldījumiem, 
nodokļu atbrīvojumus vai nodokļu 
atvieglojumus, nodokļu atmaksāšanu un 
tiešās cenu atbalsta shēmas, jo sevišķi 
valsts atbalsta un piemaksu sistēmas;
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Or. en

Pamatojums

Definīcija „atbalsta shēma” ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 20

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
īpatsvars ir vienāds vai lielāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļas indikatīvajā 
līknē.

2. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
īpatsvars ir vienāds vai lielāks par 
obligātajiem minimālajiem starpposma 
mērķiem, kas norādīti I pielikuma B daļā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka vispārējie 2020. gadam noteiktie ES un dalībvalstu mērķi tiek sasniegti, ir 
jāpieņem arī obligātie starpposma mērķi. Direktīvas 1. pielikuma B daļā paredzētās līknes 
sākuma dati ir pārāk zemi, un nozīmīgākais atjaunojamās enerģijas avotu ieviešanas apjoms 
ir atstāts uz pēdējiem gadiem pirms 2020. gada. Ja šis ierobežojums nebūs izpildīts, 
dalībvalstīm būs ļoti grūti sasniegt savus 2020. gada mērķus. Šajā nolūkā tas jāuzskata par 
absolūti nepieciešamu minimumu.

Grozījums Nr. 21

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Divas vai vairākas dalībvalstis 1. un 
2. punktā noteiktos mērķus var īstenot 
kopīgi, izmantojot elastīguma 
nodrošināšanas pasākumus, kas paredzēti 
9. panta 1. punkta b) apakšpunktā.
Visas iesaistītās dalībvalstis paziņo 
Komisijai par sadarbību, kas veikta 
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saskaņā ar šo punktu, un Komisija 
apstiprina dalībvalstu grupas jauno mērķi 
un tā aprēķina metodi.

Or. en

Pamatojums

Papildus valsts atbalsta shēmai un lai starpposma un vispārējo 2020. gada atjaunojamās 
enerģijas mērķu sasniegšanu padarītu elastīgāku, dalībvalstis, ja tās vēlas, var brīvprātīgi 
sadarboties, izmantojot elastīguma nodrošināšanas papildu pasākumus, piemēram, transferta 
uzskaites sertifikātus vai kopīgos projektus, kā noteikts šīs direktīvas 9. panta c) punktā.

Grozījums Nr. 22

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

svītrots

Pirmā punkta vajadzībām aprēķinot 
kopējo patērēto enerģijas daudzumu 
transporta nozarē, neņem vērā naftas 
produktus, kas nav benzīns un 
dīzeļdegviela.

Or. en

Pamatojums

Mērķi līdz 2020. gadam panākt biodegvielu īpatsvaru 10% apjomā ierosināja Eiropadome 
2007. gada martā. Tomēr valstu un valdību vadītāji nolēma, ka jāizpilda zināmi 
priekšnosacījumi, proti, a) ražošanai jābūt ilgtspējīgai un b) tirdzniecībā jābūt otrās 
paaudzes biodegvielai. Kopš 2007. gada marta ir aizvien skaidrāk redzams, ka šie nosacījumi 
nebūs izpildīti. Tāpēc jāatsakās no mērķa par 10%.
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Grozījums Nr. 23

Priekšlikums direktīvai
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Valstu rīcības plāni Rīcības plāni atjaunojamās enerģijas jomā

Or. en

Pamatojums

Lai atšķirtu no citiem ar enerģētiku saistītiem rīcības plāniem, šie plāni, kas attiecas tikai uz 
atjaunojamo enerģiju, jānosauc šādi: rīcības plāni atjaunojamās enerģijas jomā, par ko 
Eiropas Parlaments jau vienojies saskaņā ar EP deputātes Britta Thomsen INI ziņojumu par 
Eiropas atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedi (EP 2007. gada 25. septembra rezolūcija P6-
TA(2007)0406).

Grozījums Nr. 24

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts pieņem rīcības plānu 
atjaunojamās enerģijas jomā.

Or. en
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Pamatojums

Lai atšķirtu no citiem ar enerģētiku saistītiem rīcības plāniem, šie plāni, kas attiecas tikai uz 
atjaunojamo enerģiju, jānosauc šādi: rīcības plāni atjaunojamās enerģijas jomā, par ko 
Eiropas Parlaments jau vienojies saskaņā ar EP deputātes Britta Thomsen INI ziņojumu par 
Eiropas atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedi (EP 2007. gada 25. septembra rezolūcija P6-
TA(2007)0406).

Grozījums Nr. 25

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Papildus valsts atbalsta shēmai un lai starpposma un vispārējo 2020. gada atjaunojamās 
enerģijas mērķu sasniegšanu padarītu elastīgāku, dalībvalstis, ja tās vēlas, var brīvprātīgi 
sadarboties, izmantojot elastīguma nodrošināšanas papildu pasākumus, piemēram, transferta 
uzskaites sertifikātus vai kopīgos projektus, kā noteikts šīs direktīvas 9. panta c) punktā. 
Katrai dalībvalstij, kas pieņēmusi tādu lēmumu, savā attiecīgajā rīcības plānā šis kopīgais 
nolīgums ir sīki jāraksturo.

Grozījums Nr. 26

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija, lai dalībvalstīm dotu 
pamatnostādnes, ne vēlāk kā līdz 
2009. gada 30. jūnijam nodrošina saistošu 
paraugu rīcības plāniem atjaunojamās 
enerģijas jomā, tajā iekļaujot vismaz 
šādas prasības:
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(a) dalībvalstu statistikas atskaites dati par 
tās enerģijas īpatsvaru galīgajā 
energopatēriņā, kura iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 
2005. gadā un tajā pēdējā gadā, par kuru 
dati ir pieejami, galīgajā energopatēriņā 
ietverot:
- cieto kurināmo, mazutu, gāzi, 
atjaunojamos enerģijas avotus, 
elektroenerģiju un siltumu (atvasinātais 
siltums, komunālā apkure); siltumu un 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem un neatjaunojamiem 
enerģijas avotiem;
- nozares: ražošana, mājsaimniecības un 
pakalpojumi, kā arī transports;
- elektroenerģija (atskaitot elektroenerģiju 
siltuma ražošanai un ūdens sildīšanai), 
siltums (ieskaitot elektroenerģiju siltuma 
ražošanai un ūdens sildīšanai) un 
transporta nozare; visās nozarēs enerģija 
no atjaunojamiem un neatjaunojamiem 
avotiem;
(b) dalībvalstīm saistošais valsts 
vispārējais mērķis no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram galīgajā energopatēriņā 
2020. gadā, kas noteikts I pielikuma 
A daļā;
(c) dalībvalstīm saistošie valsts minimālie 
starpposma mērķi, kas noteikti 
I pielikuma B daļā;
(d) dalībvalstīm saistošie valsts 2020. gada 
un starpposma mērķi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas, apkures un 
dzesēšanas, kā arī transporta jomā:
(i) saistošie mērķi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas jomā:
- valsts mērķis no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas jomā 
2020. gadā, lai izpildītu I pielikuma 

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 22/92 PR\722155LV.doc

LV

A daļas prasības;
- valsts starpposma mērķi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaram elektroenerģijas 
jomā, lai izpildītu I pielikuma B daļas 
prasības;
(ii) saistošie mērķi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram apkures un dzesēšanas jomā:
- valsts mērķis no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram apkures un dzesēšanas jomā 
2020. gadā, lai izpildītu I pielikuma 
A daļas prasības;
- valsts starpposma mērķi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaram apkures un 
dzesēšanas jomā, lai izpildītu I pielikuma 
B daļas prasības;
(iii) saistošie mērķi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē:
- valsts mērķis no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē 2020. gadā, 
lai izpildītu I pielikuma A daļas prasības;
- valsts starpposma mērķi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaram transporta nozarē, 
lai izpildītu I pielikuma B daļas prasības;
(e) pasākumi šo mērķu sasniegšanai:

(i) pārskata tabula par visiem 
pasākumiem no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanai;
(ii) pasākumi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanai elektroenerģijas jomā:
- vispārēji pasākumi, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
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avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
- īpaši pasākumi 12.–14. panta prasību 
izpildei;

(ii) pasākumi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanai apkures un dzesēšanas jomā:
- vispārēji pasākumi, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
- īpaši pasākumi 12. un 13. panta prasību 
izpildei;

(iv) pasākumi no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanai transporta nozarē:
- vispārēji pasākumi, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
- īpaši pasākumi 12. un 13. panta, kā arī 
15.–17. panta prasību izpildei;

(v) īpaši pasākumi no biomasas iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai:

- vispārēji pasākumi, tostarp nodokļu, 
finanšu, tiesību vai citās politikas jomās, 
kuri veicina no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu;
- īpaši pasākumi, lai izmantotu jaunus 
biomasas avotus, ņemot vērā šādus 
principus:
• mērķu sasniegšanai vajadzīgais 
biomasas daudzums;

• nosaka biomasas veidu un izcelsmi;

• jāsaskaņo biomasas 
pieejamība/potenciāls/ievešana ar mērķi;

• pasākumus izstrādā tā, lai palielinātu 
biomasas pieejamību, ņemot vērā citus 
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biomasas izmantotājus (lauksaimniecība 
un ar mežsaimniecību saistītās nozares);
(f) novērtējumi:
(i) kopējais ieguvums no katras 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, lai 
sasniegtu saistošos 2020. gada un 
starpposma mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaram elektroenerģijas, apkures un 
dzesēšanas, kā arī transporta jomā;
(ii) kopējais un galīgais energopatēriņš 
2020. gadā saskaņā ar līdzšinējo modeli 
un efektivitātes modeli;
(iii) stratēģiskais vides novērtējums, kurš 
noteikts Direktīvā 2001/42/EK un kurā ir 
iekļauti ekoloģiskie ieguvumi un ietekme, 
kāda ir no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanai;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai lielākās pūles atjaunojamās enerģijas jomā būs jāvelta tam, lai valstīs 
uzlabotu atjaunojamai enerģijai paredzēto ieguldījumu programmas. Tāpēc Komisija ne 
vēlāk kā līdz 2010. gada 31. martam dalībvalstīm dara pieejamu skaidru vienotu paraugu 
valstu rīcības plāniem atjaunojamās enerģijas jomā, lai atvieglotu valstu rīcības plānu 
sagatavošanu un pēc tam to analīzi.

Grozījums Nr. 27

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 
31. martam informē Komisiju par rīcības 
plānu atjaunojamās enerģijas jomā.

Or. en
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Pamatojums

Lai atšķirtu no citiem ar enerģētiku saistītiem rīcības plāniem, šie plāni, kas attiecas tikai uz 
atjaunojamo enerģiju, jānosauc šādi: rīcības plāni atjaunojamās enerģijas jomā, par ko 
Eiropas Parlaments jau vienojies saskaņā ar EP deputātes Britta Thomsen INI ziņojumu par 
Eiropas atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedi (EP 2007. gada 25. septembra rezolūcija P6-
TA(2007)0406).

Grozījums Nr. 28

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Triju mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts saskaņā ar 2. punktu ir 
paziņojusi par rīcības plānu atjaunojamās 
enerģijas jomā, Komisija var noraidīt šo 
plānu vai kādu tā daļu tāpēc, ka plānā 
nav iekļauti visi 1.b punktā prasītie 
elementi vai tas neatbilst obligātajiem 
I pielikumā noteiktajiem mērķiem. Tādā 
gadījumā Komisija ierosina grozījumus; 
rīcības plānu neuzskata par pieņemtu, 
kamēr Komisija nav akceptējusi 
grozījumus. Komisija sniedz pamatojumu 
par jebkuru noraidīšanas lēmumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 29

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts, kuras no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 

3. Dalībvalsts, kuras no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
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īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir zemāks, nekā norādīts 1. pielikuma 
B daļā minētajā orientējošajā shēmā, 
vēlākais līdz nākamā gada 30. jūnijam
iesniedz Komisijai jaunu valsts rīcības 
plānu, kurā izklāstīti atbilstoši pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka nākotnē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars būtu vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
indikatīvajā līknē.

īpatsvars iepriekšējo pēdējo divu gadu 
laikā ir zemāks, nekā norādīts I pielikuma 
B daļā minētajos obligātajos starpposma 
mērķos, vēlākais līdz nākamā gada 
31. martam iesniedz Komisijai jaunu 
rīcības plānu atjaunojamās enerģijas 
jomā, kurā izklāstīti atbilstoši pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka nākotnē no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars pārsniegtu I pielikuma B daļā 
norādītos mērķus vismaz par tādu 
procentuālo daļu, par kādu dalībvalsts ir 
atpalikusi no sava starpposma mērķa. Uz 
to arī attiecas 6.a pantā noteiktais tiešais 
sankciju mehānisms.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 30

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, kas neatbilst 15. pantā 
noteiktajiem vides ilgtspējības kritērijiem, 
nav jāņem vērā.

Enerģijai paredzētā biomasa, kas neatbilst 
15. pantā noteiktajiem vides un sociālās
ilgtspējības kritērijiem, nav jāņem vērā.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji jāpiemēro visiem no biomasas iegūtās enerģijas veidiem.

Adlib Express Watermark



PR\722155LV.doc 27/92 PE405.949v01-00

LV

Grozījums Nr. 31

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir intensīvi jāstrādā, lai sasniegtu savus 2020. gada mērķus. Dalībvalstis varētu 
izmantot ar „ilgstošiem projektiem” un „nepārvaramas varas apstākļiem” pamatotas mērķu 
korekcijas, lai mērķi samazinātu, atliktu mērķu sasniegšanu vai pat izvairītos tos izpildīt. 
Tāpēc šis punkts jāsvītro. ES 27 dalībvalstis, ko pārstāvēja valstu vadītāji, ir apņēmušās 
īstenot obligāto 2020. gada mērķi. Tas nav 2022. vai 2024. gada mērķis. Dalībvalstīm savas 
saistības ir jāpilda.
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Grozījums Nr. 32

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Eiropas Kopienu Tiesa vairākkārt ir atzinusi, ka nepārvaramas varas princips ir EK tiesību 
aktu sastāvdaļa, un ir piemērojusi to dažādos kontekstos, un nav nepieciešama atsauce uz to 
EK tiesību aktos.

Grozījums Nr. 33

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Vēja resursi, tāpat kā hidroresursi, atsevišķos gados var būt būtiski atšķirīgi. Lai neietekmētu 
obligātos minimālos divu gadu starpposma mērķus, no vēja iegūtā enerģija ir „jānormalizē”, 
tādējādi dodot iespēju salīdzināt ES minimālos starpposma mērķus.

Grozījums Nr. 34

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
galīgais no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas apkurei un dzesēšanai 
izmantotās enerģijas patēriņš ir no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas patēriņš, ko apkures un 
dzesēšanas nolūkos piegādā ražošanas 
nozarei, transporta nozarei, 
mājsaimniecībām, pakalpojumu, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarei, tostarp no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
centralizētajai siltumapgādei vai dzesēšanai 
izmantotais enerģijas patēriņš, kas koriģēts 
saskaņā ar 10. pantu.

5. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
galīgais no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas apkurei un dzesēšanai 
izmantotās enerģijas patēriņš ir no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas patēriņš, ko apkures un 
dzesēšanas nolūkos piegādā ražošanas 
nozarei, mājsaimniecībām, pakalpojumu, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarei, tostarp no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
centralizētajai siltumapgādei vai dzesēšanai 
izmantotais enerģijas patēriņš, kas koriģēts 
saskaņā ar 10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa siltumenerģiju, ir energoefektīvas iekārtas, uz kurām 
attiecas spēkā esošā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa 
Direktīva 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 35

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dzesēšanas sistēmās, izmantojot 
ģeotermālo enerģiju no zemes vai ūdens, šā 
panta 1. punkta b) apakšpunktā ņem vērā
tikai par tādu tās daļu, par kādu ir 
pārsniegts neatjaunojamo enerģijas avotu 
primārās enerģijas ievades daudzums, kas 
vajadzīgs šo sistēmu darbināšanai.

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa siltumenerģiju, ir energoefektīvas iekārtas, uz kurām 
attiecas spēkā esošā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa 
Direktīva 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 36

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Termālo enerģiju, ko ražo pasīvās enerģijas 
sistēmas, ar kuru starpniecību zemāks 
enerģijas patēriņš ir sasniegts pasīvā veidā, 
izmantojot ēku konstrukciju vai 
siltumenerģiju, kas iegūta no 
neatjaunojamiem enerģijas avotiem, neņem 
vērā šā panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Termālo enerģiju, ko ražo pasīvās enerģijas 
sistēmas, ar kuru starpniecību zemāks 
enerģijas patēriņš ir sasniegts pasīvā veidā, 
izmantojot ēku konstrukciju vai 
siltumsūkņus, kuros izmanto gaisa 
siltumenerģiju, vai siltumenerģiju, kas 
iegūta no neatjaunojamiem enerģijas 
avotiem, neņem vērā šā panta 1. punkta 
b) apakšpunktā.

Or. en
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Pamatojums

Siltumsūkņi, kuros izmanto gaisa siltumenerģiju, ir energoefektīvas iekārtas, uz kurām 
attiecas spēkā esošā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa 
Direktīva 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 37

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 6. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta 
vajadzībām neņem vērā naftas produktus, 
kas nav benzīns un dīzeļdegviela.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva neattiecas uz gaisa un jūras transporta degvielām, kas iegūtas no biomasas.

Grozījums Nr. 38

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Šo papildinājumu ir apspriedusi Padomes Enerģētikas darba grupa, un tas uzlabo Komisijas 
priekšlikumu.
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Grozījums Nr. 39

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) trešā valsts ir pieņēmusi saistošos 
2020. gada un starpposma mērķus 
paplašināt enerģijas ieguvi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, un šo 
mērķu vēriens ir tāds pats kā I pielikuma 
A un B daļā noteiktajiem mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Attiecīgo valstu un ES energoapgādes drošībai ļoti svarīgi ir attīstīt atjaunojamos 
energoresursus. Atjaunojamo energoresursu potenciālai ievešanai no šīm valstīm ir jēga tikai 
tad, ja tie ir papildus radīti atjaunojamie energoresursi.

Grozījums Nr. 40

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 9. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) trešā valsts tieši pirms tam esošajā 
atbilstības laikposmā, ja tāds ir, atbilst 
I pielikuma A un B daļas prasībām;

Or. en

Pamatojums

Attiecīgo valstu un ES energoapgādes drošībai ļoti svarīgi ir attīstīt atjaunojamos 
energoresursus. Atjaunojamo energoresursu potenciālai ievešanai no šīm valstīm ir jēga tikai 
tad, ja tie ir papildus radīti atjaunojamie energoresursi.
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Grozījums Nr. 41

Priekšlikums direktīvai
5. pants – 9. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) par to izsniedz tādu izcelsmes 
apliecinājumu un transferta uzskaites 
sertifikātu, kas abi ietilpst sistēmās, kuras
ir līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām 
sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgo valstu un ES energoapgādes drošībai ļoti svarīgi ir attīstīt atjaunojamos 
energoresursus. Atjaunojamo energoresursu potenciālai ievešanai no šīm valstīm ir jēga tikai 
tad, ja tie ir papildus radīti atjaunojamie energoresursi un šīs valstis ievēro līdzvērtīgus 
noteikumus.

Grozījums Nr. 42

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 34/92 PR\722155LV.doc

LV

Grozījums Nr. 43

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) visu to atbalsta shēmu veidus, kuras 
ir izmantotas enerģijas attiecīgās vienības 
ražošanai, kā arī,

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu iespējamo divkāršu uzskaiti un palielinātu pārredzamību, katrā izcelsmes 
apliecinājumā ir jānorāda arī tās atbalsta shēmas veids, no kuras piešķirts (ja vispār ir 
piešķirts) atbalsts konkrētas RES vienības ražošanai.

Grozījums Nr. 44

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) vai ar attiecīgo iekārtu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem ir 
papildus iegūta atjaunojamā enerģija 
saskaņā ar 11.a panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes apliecinājumā arī norāda, vai ir 
izdoti transferta uzskaites sertifikāti par 
attiecīgo enerģijas vienību.
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Or. en

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumiem un transferta uzskaites sertifikātiem ir divas atšķirīgas funkcijas, 
un tam ir jābūt skaidram, kad abi elektroniska formāta dokumenti ir izsniegti par vienu un to 
pašu atjaunojamās enerģijas MWh.

Grozījums Nr. 46

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, 
ja ir izsniegts saskaņā ar 
Direktīvas 2004/8/EK noteikumiem 
izcelsmes apliecinājums par koģenerācijas 
iekārtā ražotu atjaunojamo enerģiju, 
netiks izsniegts cits izcelsmes 
apliecinājums saskaņā ar šo pantu. Šo 
noteikumu piemēro arī tad, ja ir izdots 
kāds cits apliecinājums, ko var izmantot, 
lai izpildītu Direktīvā 2003/54/EK minēto 
pienākumu atklāt informāciju par 
elektroenerģiju. 

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu divkāršu uzskaiti, ir jāizdod tikai viens izcelsmes apliecinājums katrai 
atjaunojamās enerģijas daļai.

Grozījums Nr. 47

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ja par attiecīgo enerģijas vienību ir 
saņemts atbalsts no valsts atbalsta 
shēmas, dalībvalstis var aizliegt eksportēt 
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izcelsmes apliecinājumu.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst kā lētu zaļo enerģiju citām valstīm pārdot atjaunojamo enerģiju, par kuru ir saņemts 
atbalsts no kādas atbalsta shēmas.

Grozījums Nr. 48

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Izcelsmes apliecinājumi paši par sevi 
nedod tiesības gūt labumu no valsts 
atbalsta shēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Priekšlikums direktīvai
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dzesēšanai izmantotās enerģijas transferta 
uzskaites sertifikāti

1. Dalībvalstis, kas brīvprātīgi nolemj 
izmantot 9. panta 1.b punkta 
a) apakšpunktā paredzēto elastīguma 
shēmu, izveido sistēmu, kas nodrošina, ka 
transferta uzskaites sertifikātu izsniedz, 
atbildot uz pieprasījumu, ko iesniedzis 
atjaunojamās enerģijas ražotājs. 
Dalībvalstis, brīvprātīgi piekrītot izmantot 
mērķa uzskaites sertifikātus kopprojektu 
aprēķiniem saskaņā ar 9. panta 
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1.b punkta c) apakšpunktu, izveido 
sistēmu, kas nodrošina, ka transferta 
uzskaites sertifikātu izsniedz attiecīgajiem 
atjaunojamās enerģijas kopprojektiem.
Transferta uzskaites sertifikātam atbilst 
standarta rādītājs — 1 MWh. Par katru 
saražotās enerģijas MWh izsniedz ne 
vairāk kā vienu transferta uzskaites 
sertifikātu.
2. Transferta uzskaites sertifikātus 
izsniegs, nodos un atcels elektroniskā 
veidā. Tie būs precīzi, ticami un aizsargāti 
pret krāpšanu.
Transferta uzskaites sertifikātos obligāti 
precizē:
(a) enerģijas avotu, no kura enerģija tika 
iegūta, un ražošanas sākuma un beigu 
datumus;
(b) to, vai transferta uzskaites sertifikāts 
attiecas uz:
 (i) elektroenerģiju vai 
 (ii) apkurei un/vai dzesēšanai izmantoto 
enerģiju;
(c) enerģijas ražošanas iekārtas 
nosaukumu, atrašanās vietu, veidu un 
jaudu, kā arī datumu, kurā sākta iekārtas 
ekspluatācija;
(d) izsniegšanas datumu un valsti, kā arī 
katra transferta uzskaites sertifikāta 
unikālo identifikācijas numuru;
(e) iekārtai piešķirtā ieguldījuma atbalsta 
apjomu un veidu, kā arī,
(f) visu to atbalsta shēmu veidus, kuras ir 
izmantotas enerģijas attiecīgās vienības 
ražošanai.
Transferta uzskaites sertifikātā arī 
norāda, vai ir izdoti izcelsmes 
apliecinājumi par attiecīgo enerģijas 
vienību.
3. Direktīvas 9. panta 1.b punkta 
a) apakšpunktā minētās dalībvalstis atzīst 
transferta uzskaites sertifikātus, ko 
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izsniegušas citas 9. panta 1.b punkta 
a) apakšpunktā minētās dalībvalstis 
saskaņā ar šo direktīvu. Direktīvas 
9. panta 1.b punkta c) apakšpunktā 
minētās dalībvalstis atzīst transferta 
uzskaites sertifikātus attiecīgajiem 
kopprojektiem. Ja šajā punktā minētā 
dalībvalsts atsakās atzīt transferta 
uzskaites sertifikātu, atteikums jāpamato 
ar objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
Ja šajā punktā minētā dalībvalsts nav 
atzinusi transferta uzskaites sertifikātu, 
Komisija var pieņemt lēmumu, ar kuru 
attiecīgajai dalībvalstij pieprasa 
sertifikātu atzīt.
Tomēr dalībvalstīm, kas neizmanto 
9. panta 1.b punkta a) apakšpunktā 
minēto iespēju, netiek prasīts atzīt citu 
dalībvalstu izdotos transferta uzskaites 
sertifikātus.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka visus 
transferta uzskaites sertifikātus, kuri 
jāizsniedz par atjaunojamo enerģiju, kas 
ražota attiecīgajā kalendārajā gadā, 
izsniedz vēlākais trīs mēnešus pēc 
attiecīgā gada beigām.
5. Transferta uzskaites sertifikāti paši par 
sevi nedod tiesības gūt labumu no valsts 
atbalsta shēmām.

Or. en

Pamatojums

Transferta uzskaites sertifikāti par enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
un izmantota elektroenerģijas ražošanai, apkurei un dzesēšanai, ir brīvprātīga sistēma, un 
atsevišķas dalībvalstis varētu to pieņemt, lai organizētu savus elastīguma pasākumus 
attiecībās ar citām dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 50

Priekšlikums direktīvai
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un izcelsmes 
apliecinājumu reģistri

Kompetentās iestādes un izcelsmes 
apliecinājumu, kā arī transferta uzskaites 

sertifikātu reģistri

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 51

Priekšlikums direktīvai
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) izveido un pastāvīgi atjaunina izcelsmes 
apliecinājumu un, ja tiek izmantoti 
9. panta 1.b punkta a) vai c) apakšpunktā 
minētie elastīguma nodrošināšanas 
pasākumi, transferta uzskaites sertifikātu
valsts reģistru;

Or. en

Pamatojums

Par izcelsmes apliecinājumiem un transferta uzskaites sertifikātiem, pēdējos dalībvalsts ir 
brīvprātīgi izvēlējusies, atbildīgai jābūt vienai kompetentajai iestādei.
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Grozījums Nr. 52

Priekšlikums direktīvai
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus; (b) izsniedz izcelsmes apliecinājumus un, 
ja tiek izmantoti 9. panta 1.b punkta a) vai 
c) apakšpunktā minētie elastīguma 
nodrošināšanas pasākumi, transferta 
uzskaites sertifikātus;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 53

Priekšlikums direktīvai
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu 
nodošanas gadījumus;

(c) reģistrē visus izcelsmes apliecinājumu 
un, ja tiek izmantoti 9. panta 1.b punkta 
a) vai c) apakšpunktā minētie elastīguma 
nodrošināšanas pasākumi, transferta 
uzskaites sertifikātu nodošanas gadījumus;

Or. en

Pamatojums

Par izcelsmes apliecinājumiem un transferta uzskaites sertifikātiem, ja pēdējos dalībvalsts ir 
brīvprātīgi izvēlējusies, atbildīgai jābūt vienai kompetentajai iestādei.
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Grozījums Nr. 54

Priekšlikums direktīvai
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atceļ izcelsmes apliecinājumus; (d) atceļ izcelsmes apliecinājumus un, ja 
tiek izmantoti 9. panta 1.b punkta a) vai 
c) apakšpunktā minētie elastīguma 
nodrošināšanas pasākumi, transferta 
uzskaites sertifikātus;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 55

Priekšlikums direktīvai
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) publicē gada pārskatu par to, cik
izcelsmes apliecinājumu un, ja tiek 
izmantoti 9. panta 1.b punkta a) vai 
c) apakšpunktā minētie elastīguma 
nodrošināšanas pasākumi, transferta 
uzskaites sertifikātu izsniegts, nodots 
katrai atsevišķai citai kompetentajai 
iestādei vai no tās saņemts, kā arī cik 
atcelts.

Or. en

Pamatojums

Par izcelsmes apliecinājumiem un transferta uzskaites sertifikātiem, ja pēdējos dalībvalsts ir 
brīvprātīgi izvēlējusies, atbildīgai jābūt vienai kompetentajai iestādei.
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Grozījums Nr. 56

Priekšlikums direktīvai
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 57

Priekšlikums direktīvai
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts kompetentā iestāde ir vienīgā 
iestāde, kuras pārziņā ir izcelsmes 
apliecinājumi un transferta uzskaites
sertifikāti, ja dalībvalsts tos ir brīvprātīgi 
izvēlējusies, kā arī visas iekārtas, kurās 
attiecīgajā dalībvalstī izmanto 
atjaunojamos enerģijas avotus. 
Kompetentā iestāde nav atbildīga par 
izcelsmes apliecinājumu un transferta 
uzskaites sertifikātu izsniegšanu attiecībā 
uz citu dalībvalstu iekārtām, kurās 
izmanto atjaunojamos enerģijas avotus. 
Dalībvalstis nodrošina, ka nenotiek 
iejaukšanās to kompetento iestāžu 
atbildības jomā, kuras nodibinātas citās 
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dalībvalstīs saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 58

Priekšlikums direktīvai
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;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kā teikts definīcijā, „izcelsmes apliecinājums” ir elektroniska formāta dokuments, kas 
pierāda, ka attiecīgais enerģijas apjoms ir ražots no atjaunojamiem enerģijas avotiem, un ko 
izmanto, lai izpildītu pienākumu atklāt informāciju par elektroenerģiju. Grozījums nodrošina 
šo skaidrību.
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Grozījums Nr. 59

Priekšlikums direktīvai
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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kā teikts definīcijā, „izcelsmes apliecinājums” ir elektroniska formāta dokuments, kas 
pierāda, ka attiecīgais enerģijas apjoms ir ražots, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, 
un ko izmanto, lai izpildītu pienākumu atklāt informāciju par elektroenerģiju. Grozījums 
nodrošina šo skaidrību.

Grozījums Nr. 60

Priekšlikums direktīvai
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 

enerģijas piegādātājs vai enerģijas 
patērētājs izvēlas lietot izcelsmes 
apliecinājumu, lai pierādītu atjaunojamās 
enerģijas īpatsvaru vai apjomu 
izmantotajos enerģijas veidos, it īpaši, lai 
izpildītu [Direktīvā 2003/54/EK] minēto 
pienākumu atklāt informāciju par 
elektroenerģiju; šajā gadījumā izcelsmes 
apliecinājumu iesniedz kompetentajai 
iestādei, ko izraudzījusi dalībvalsts, kurā 
patērēta tāda enerģija, kas ietver dažādus 
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ietver dažādus enerģijas veidus. enerģijas veidus.

Or. en

Pamatojums

Kā teikts definīcijā, „izcelsmes apliecinājums” ir elektroniska formāta dokuments, kas 
pierāda, ka attiecīgais enerģijas apjoms ir ražots, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, 
un ko izmanto, lai izpildītu pienākumu atklāt informāciju par elektroenerģiju. Grozījums 
nodrošina šo skaidrību.

Grozījums Nr. 61

Priekšlikums direktīvai
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja izcelsmes apliecinājumā ir noteikts, 
ka par konkrēto enerģijas vienību ir 
izsniegts transfertu uzskaites sertifikāts, 
dalībvalstis var prasīt, lai attiecīgais 
enerģijas piegādātājs vai enerģijas 
patērētājs transfertu uzskaites sertifikātu 
atcelšanai iesniedz kopā ar katru 
izcelsmes apliecinājumu.

Or. en

Pamatojums

Ir vērts ļaut dalībvalstīm, kuras importē no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtu 
elektroenerģiju, izvirzīt prasību, ka šim importam jāveicina valsts mērķa sasniegšana.

Grozījums Nr. 62

Priekšlikums direktīvai
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 

2. Kompetentā iestāde anulē izcelsmes 
garantijas, kas iesniegtas saskaņā ar 
1. punktu, tūlīt pēc to saņemšanas.
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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. en

Pamatojums

Izcelsmes garantijas ir jāanulē, līdzko tās ir iesniegtas kompetentajai iestādei.

Grozījums Nr. 63

Priekšlikums direktīvai
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja kompetentā iestāde anulē izcelsmes 
garantiju, tad, lai nodrošinātu atbilstību 
šīs direktīvas prasībām par informācijas 
izpaušanu attiecībā uz elektroenerģiju, 
apkuri un dzesēšanu, no reģistra atskaita 
līdzvērtīgu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas daudzumu. 
Šāda anulēšana novērš divkāršu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās 
elektrības un apkurei un dzesēšanai 
izmantotās enerģijas uzskaitīšanu.

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes garantijas ir jāanulē, līdzko tās ir iesniegtas kompetentajai iestādei, lai izvairītos 
no informācijas sniegšanas sertifikātu divkāršas uzskaitīšanas.
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Grozījums Nr. 64

Priekšlikums direktīvai
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Transfertu uzskaites sertifikātu 
iesniegšana anulēšanai

1. Dalībvalstis, kas nolemj piemērot 
9. panta 1.b punkta a) vai c) apakšpunktā 
paredzētos elastīguma nodrošināšanas 
pasākumus, ja tās paļaujas uz šādiem 
pasākumiem, prasa iesniegt saskaņā ar 
7. pantu izraudzītajai kompetentajai 
iestādei anulēšanai transfertu uzskaites 
sertifikātu, kas atbilst attiecīgās enerģijas 
daudzumam, 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, 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 shēmu;
(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 iestāde ir izpildījusi 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu; šādā gadījumā transfertu 
uzskaites sertifikātu iesniedz tās valsts 
izraudzītajai kompetentajai iestādei, kura 
ir noteikusi minēto izmantošanas 
pienākumu;
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2. Lai izpildītu 1. punkta prasības, 
dalībvalstis var prasīt, lai transfertu 
uzskaites sertifikātu kompetentajai 
iestādei iesniedz kopā ar izcelsmes 
garantiju, kas izsniegta par attiecīgo 
enerģijas vienību.
3. Ja uzņēmējs saskaņā ar 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktu kompetentajai iestādei 
ir iesniedzis vienu vai vairākus transfertu 
uzskaites sertifikātus, tad uzņēmējs:
(a) par visu turpmāk saražoto enerģiju, 
kas no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražota tajā pašā iekārtā, saskaņā ar 
6.a panta 1. punktu pieprasa transfertu 
uzskaites sertifikātus;

(b) iesniedz minētos transfertu uzskaites 
sertifikātus anulēšanai tai pašai 
kompetentajai iestādei. 
4. Dalībvalstis ļauj uzņēmējiem transfertu 
uzskaites sertifikātus iesniegt 
kompetentajai iestādei anulēšanai arī 
brīvprātīgi, lai piedāvātu patērētājiem 
papildu zaļās enerģijas apjomu.

5. Kompetentā iestāde anulē transfertu 
uzskaites sertifikātus, kas iesniegti 
saskaņā ar 1. punktu, 3. punktu un 
8. panta 1.a punktu, tūlīt pēc to 
saņemšanas.
6. Transfertu uzskaites sertifikātus 
neiesniedz kompetentajai iestādei 
anulēšanai, ja pēc to izsniegšanas dienas 
ir pagājis vairāk nekā viens gads.

Or. en

Pamatojums

Tās dalībvalstis, kas izvēlas piemērot noteiktus elastīguma nodrošināšanas pasākumus, 
transfertu uzskaites sertifikātus var izmantot kā pārdales uzskaites līdzekli.
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Grozījums Nr. 65

Priekšlikums direktīvai
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes apliecinājumu nodošana Valsts atbalsta shēmas un elastīguma 
nodrošināšanas pasākumi

Or. en

Pamatojums

Grozītais pants attiecas uz valstu atbalsta shēmām un elastīguma nodrošināšanas 
pasākumiem, ko dalībvalstis var izmantot.

Grozījums Nr. 66

Priekšlikums direktīvai
9. pants – 1. un 1.a punkts (jauns)

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. Valsts atbalsta shēmas, lai veicinātu 
atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, ir vissvarīgākais 
instruments 3. pantā minēto mērķu 
sasniegšanai. Dalībvalstis var pašas 
izlemt, kādas atbalsta shēmas izmantot no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvara palielināšanai.

1.a Kamēr nav ieviesta ES mēroga 
atbalsta shēma un lai nodrošinātu to, ka 
ar valstu atbalsta shēmām var efektīvi 
īstenot šīs direktīvas mērķus, ir jāļauj 
dalībvalstīm pašām izlemt, vai tās no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtai 
enerģijai, kas ražota citā dalībvalstī, 
piemēro priekšrocības atbilstīgi savai 
valsts atbalsta shēmai un kādā mērā tās 
piemēro šādas priekšrocības.
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Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu atjaunojamo enerģijas avotu 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. 67

Priekšlikums direktīvai
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Lai veicinātu elastīgumu valsts mērķu 
sasniegšanā saskaņā ar 3. pantu, papildus 
valsts atbalsta shēmām dalībvalstis var 
brīvprātīgi sadarboties cita ar citu 
atbilstīgi vienai no šādām iespējām:
(a) dalībvalstis var nolemt izsniegt 
transfertu uzskaites sertifikātus saskaņā 
ar 6.a panta 1. punktu, lai tie būtu 
pārvedami no vienas personas citai. Šādu 
sertifikātu pārvešanu var veikt kopā ar tās 
enerģijas nodošanu, uz kuru attiecas 
transfertu uzskaites sertifikāts, vai to var 
veikt atsevišķi. Transfertu uzskaites 
sertifikātu nodošana no vienas personas 
citā dalībvalstī esošai personai ir 
iespējama tikai tad, ja:
- dalībvalsts, kas izsniegusi sertifikātu, ir 
pārsniegusi savus obligātos starpposma 
mērķus, kuri noteikti I pielikuma B daļā, 
divu gadu posmā tieši pirms laikposma, uz 
kuru attiecas nodošana,
- tie ir izsniegti attiecībā uz enerģiju, kas 
ražota no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iekārtās, kuras sāka darboties pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā dienas;
(b) divas vai vairākas dalībvalstis var 
vienoties statistiski nodot viena otrai vai 
cita citai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtu enerģiju, lai šos datus 
ieskaitītu savos valsts mērķos. Apjoms, ko 
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dalībvalsts var nodot citām dalībvalstīm 
saskaņā ar šo iespēju, nedrīkst būt lielāks 
kā kopējais no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtās enerģijas apjoms, par ko 
ir gūtas priekšrocības atbilstīgi attiecīgās 
dalībvalsts piemērotajai atbalsta shēmai. 
Dalībvalsts var statistiski nodot no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtu 
enerģiju citai dalībvalstij tikai tad, ja tās 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtās enerģijas īpatsvars divu gadu 
posmā tieši pirms laikposma, uz kuru 
attiecas nodošana, pārsniedz I pielikuma 
B daļā noteiktos obligātos starpposma 
mērķus. Šāda nodošana stājas spēkā tikai 
tad, kad visas nodošanā iesaistītās 
dalībvalstis ir paziņojušas par šo 
nodošanu Komisijai;
(c) dalībvalstis var vienoties par 
kopprojektiem, kuros viena vai vairākas 
dalībvalstis (ieguldītājas valstis) sniedz 
atbalstu atjaunojamās enerģijas 
ražošanas projektam citā dalībvalstī 
(saņēmējvalstī). Šādā gadījumā 
saņēmējvalsts un ieguldītāja valsts var 
statistiski pārdalīt no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtu enerģiju cita 
citai vai arī saņēmējvalsts izsniedz 
transfertu uzskaites sertifikātus attiecībā 
uz enerģiju, kas saražota attiecīgajā 
atjaunojamās enerģijas ražošanas 
projektā, un nodod šos sertifikātus 
ieguldītājām valstīm. Dalībvalsts var kļūt 
par saņēmējvalsti kopīgos projektos 
saskaņā ar šo c) iespēju tikai tad, ja tās no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās 
enerģijas īpatsvars  divu gadu posmā tieši 
pirms laikposma, kurā vienojās par 
kopprojektu, pārsniedza I pielikuma 
B daļā norādīto indikatīvo līkni vismaz 
par tādu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas apjomu, ko 
paredzēts saražot attiecīgajā kopprojektā;
(d) divas vai vairākas dalībvalstis var 
vienoties par kopēju mērķu sasniegšanu 
saskaņā ar 3. panta 3. punktu, piemēram, 
izveidojot kopējas pārrobežu shēmas vai 
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attiecinot savas atbalsta shēmas arī uz 
enerģiju no citām dalībvalstīm.
Ja divas vai vairākas dalībvalstis 
brīvprātīgi nolemj kopīgi sasniegt 3. panta 
1. un 2. punktā minētos mērķus, vispārējo 
mērķi un obligātos starpposma mērķus 
aprēķinās attiecīgo dalībvalstu grupai 
kopā kā šo valstu individuālo starpposma 
mērķu un I pielikuma A un B daļā 
norādīto vispārējo obligāto mērķu vidējo 
svērto rādītāju attiecībā uz paredzēto 
galīgo enerģijas patēriņu katrā no 
iesaistītajām valstīm laikposmā līdz 
2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa darbību vispārējo mērķu sasniegšanai ir jāveicina ar valstu pasākumiem. Tādēļ 
ir svarīgi, lai valdības spēj izveidot atbalsta shēmas, kas vislabāk atbilst attiecīgo valstu 
apstākļiem. Dalībvalstis var kā elastīguma nodrošināšanas instrumentus izmantot nodošanu 
no vienas personas citai, statistisku pārdali, kopprojektus vai kopējas pārrobežu shēmas un 
var arī brīvprātīgi apvienoties, lai kopīgi sasniegtu to atsevišķos mērķus.

Grozījums Nr. 68

Priekšlikums direktīvai
9. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis, kas izmanto 1.b punktā 
minēto a) vai d) iespēju, drīkst, atkāpjoties 
no 8.a panta 3. punkta, nolemt ļaut 
uzņēmējiem iesniegt transfertu uzskaites 
sertifikātus anulēšanai dažādām 
kompetentajām iestādēm dalībvalstīs, 
kuras izmanto vienādas elastīguma 
nodrošināšanas iespējas.

Or. en
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Pamatojums

Šis papildinājums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 9. un 8.a panta saskaņotību. 

Grozījums Nr. 69

Priekšlikums direktīvai
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 var paredzēt iepriekšēju 
atļauju sistēmu, lai citās dalībvalstīs 
personām nodotu vai no tām saņemtu
transfertu uzskaites sertifikātus, ja 
gadījumā, kad šādas sistēmas nav, minēto 
sertifikātu nodošana var mazināt
dalībvalstu spēju nodrošināt drošu un 
līdzsvarotu enerģijas piegādi vai apdraudēt
to vides mērķu sasniegšanu, kuri ir to 
atbalsta shēmas pamatā, vai arī mazināt to 
spēju nodrošināt atbilstību 3. panta 1. un 
2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Tā kā vispārējo mērķu sasniegšanā valstu darbības un valstu atbalsta shēmas ir 
vissvarīgākās, ir jānodrošina to pareiza darbība.

Grozījums Nr. 70

Priekšlikums direktīvai
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

svītrots
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atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars ir vienāds vai lielāks 
par to, kas norādīts I pielikuma B daļas 
orientējošajā shēmā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā vispārējo mērķu sasniegšanā valstu darbības un valstu atbalsta shēmas ir 
vissvarīgākās, ir jānodrošina to pareiza darbība.

Grozījums Nr. 71

Priekšlikums direktīvai
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. en

Pamatojums

Šīs Komisijas priekšlikuma teksta daļas vairs nav vajadzīgas.
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Grozījums Nr. 72

Priekšlikums direktīvai
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 elastīguma 
nodrošināšanas pasākumiem dalībvalstu 
starpā, kā arī attiecīgās izmaksas un 
ieguvumus. Vajadzības gadījumā tā 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Ir jānovērtē ar šo direktīvu ieviestie elastīguma nodrošināšanas pasākumi.

Grozījums Nr. 73

Priekšlikums direktīvai
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

10. pants

Grozījums

10. pants

Izcelsmes apliecinājumu atcelšanas sekas Transfertu uzskaites sertifikātu 
anulēšanas 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. Ja kompetentā iestāde anulē transfertu 
uzskaites sertifikātu, 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, 

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

kuras kompetentā iestāde izsniegusi šo 
sertifikātu, ir panākusi atbilstību; kā arī,

(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) pieskaita vērā ņemtās no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās
enerģijas daudzumam attiecībā uz 
transfertu uzskaites sertifikātā norādīto
enerģijas ražošanas gadu, novērtējot, vai 
dalībvalsts, kuras kompetentā iestāde 
anulējusi izcelsmes apliecinājumu, ir 
panākusi atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Šis pants paskaidro, kā darbojas elastīguma nodrošināšanas pasākumi.

Grozījums Nr. 74

Priekšlikums direktīvai
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Transfertu uzskaites sertifikātus, kas 
kompetentajām iestādēm iesniegti 
brīvprātīgi saskaņā ar 8.a panta 
4. punktu, neņem vērā, novērtējot 
dalībvalstu atbilstību šīs direktīvas 
prasībām attiecībā uz valstu mērķiem. 
Tādēļ līdzvērtīgu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
daudzumu atskaita saskaņā ar šā panta 
1. punkta a) apakšpunktu, bet to 
nepieskaita nevienai dalībvalstij saskaņā 
ar 1. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Šis pants paskaidro, kā darbojas elastīguma nodrošināšanas pasākumi.
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Grozījums Nr. 75

Priekšlikums direktīvai
10. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja ir stājusies spēkā vienas vai 
vairāku dalībvalstu vienošanās savā 
starpā statistiski pārdalīt no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtu 
enerģiju saskaņā ar 9. panta 1.b punkta 
b) apakšpunktā minēto iespēju, šādai 
pārdalei būs tāda pati ietekme, saskaņā ar 
šā panta 1. punktu novērtējot dalībvalstu 
atbilstību šīs direktīvas prasībām par 
valstu mērķiem, kā atbilstoša skaita 
transfertu uzskaites sertifikātu nodošanai 
par attiecīgajiem enerģijas ražošanas 
gadiem.

Or. en

Pamatojums

Šis pants paskaidro, kā darbojas elastīguma nodrošināšanas pasākumi.

Grozījums Nr. 76

Priekšlikums direktīvai
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Tiešo sankciju mehānisms

1. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis cieši un 
nelokāmi īsteno šīs direktīvas mērķus, 
Komisija izveido dalībvalstīm 
piemērojamu tiešu sankciju mehānismu.
2. Komisija piemēro tiešas sankcijas 
dalībvalstīm, kuras nav sasniegušas šīs 
direktīvas mērķus, nespējot sasniegt 
I pielikuma B daļā norādītos obligātos 
starpposma mērķus iepriekšējā divu gadu 

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 58/92 PR\722155LV.doc

LV

posmā, un kuras nevar pierādīt, ka ir 
saņēmušas transfertu uzskaites 
sertifikātus no citas dalībvalsts (kas ir 
pārsniegusi savus mērķus) saskaņā ar 3. 
un 9. pantu. Ja tiek īstenots kopprojekts 
vai divu vai vairāku dalībvalstu kopīgs 
plāns mērķu sasniegšanai, Komisija 
piemēro sankcijas solidāri tām 
dalībvalstīm, kas piedalās attiecīgajā 
kopprojektā vai kopīgā plāna īstenošanā 
un kas nav spējušas sasniegt obligātos 
indikatīvajai līknei atbilstošos mērķus.
3. Komisija pieņem vajadzīgos 
pasākumus, lai īstenotu 1. punktu un 
vēlākais līdz 2010. gada beigām izstrādātu
vajadzīgās pamatnostādnes un metodes 
sodu par neatbilstību aprēķināšanai un 
iekasēšanai, kā arī lai pieņemtu 
detalizētus noteikumus par tāda īpaša 
fonda izveidi un administratīvu 
pārvaldību, kurā uzkrās minētos 
ieņēmumus, saskaņā ar Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, 18. panta 2. punktu 
(piešķirtie ieņēmumi). Šajos īstenošanas 
pasākumos jāiekļauj arī noteikumi par to, 
kā pārvaldīt un izmantot minēto fondu, lai 
sniegtu atbalstu atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas projektiem 
dalībvalstīs, kuras ir pārsniegušas savus 
mērķus, un kopumā sekmēt un atbalstīt 
pētniecību atjaunojamās enerģijas jomā 
un šādas enerģijas ražošanu, kā arī 
palielināt energoefektivitāti Eiropas 
Savienībā.
4. Komisija uzsāk tiešu sankciju 
procedūru tūlīt pēc dalībvalsts ziņojuma 
izvērtēšanas, ja tā dati liecina, ka minētā 
dalībvalsts nav spējusi izpildīt savas 
saistības, vai arī jebkurā brīdī, kad ir 
apkopoti jebkādi pierādījumi, ka minētās 
saistības nav izpildītas.
5. Sodu aprēķina, ņemot vērā dalībvalsts 
neizpildītās saistības, kas izteiktas 
atjaunojamās enerģijas MWh un 
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salīdzinātas ar obligātā mērķa rādītāju, 
un nosaka tādā apmērā, lai nodrošinātu 
efektīvu stimulu dalībvalstij ieguldīt 
atjaunojamās enerģijas jomā nolūkā 
sasniegt un pat pārsniegt noteiktos valsts 
mērķus.
6. Pasākumus šīs direktīvas nebūtisku 
elementu grozīšanai, cita starpā to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.
7. Soda naudas samaksa neatbrīvo 
dalībvalsti no pienākuma izpildīt tās 
obligātos starpposma mērķus, kas noteikti 
I pielikuma B daļā, un vispārējo mērķi, 
kas noteikts I pielikuma trešajā slejā. Šajā 
gadījumā piemēro arī 4. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

EK tiesībās kā regulējošu mehānismu jau sen izmanto kvotas un nodevas; šajā gadījumā 
saskaņā ar vides politiku sodi ir jāpiemēro, lai nodrošinātu dalībvalstu mērķu izpildi. Sodi 
jāaprēķina, lai nodrošinātu dalībvalstīm spēcīgu stimulu veikt ieguldījumus atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanas jomā nolūkā sasniegt un pat pārsniegt savus saistošos mērķus. 
Saskaņā ar pašreizējiem ekonomikas apsvērumiem EUR 90 par neizpildītu atjaunojamās 
enerģijas MWh ir uzskatāma par piemērotu soda naudas pamatsummu.

Grozījums Nr. 77

Priekšlikums direktīvai
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Patērētāju aizsardzība

1. Dalībvalstis, kas īsteno atbalsta shēmas 
enerģijas ražošanai no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, prasa, lai par 
atbalstāmo enerģijas ražošanu izsniedz 
izcelsmes garantijas. Dalībvalstis arī 
precizē, kā šīs izcelsmes garantijas piešķir 
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enerģijas galīgajiem patērētājiem vai to 
piegādātājiem. 
2. Dalībvalstis prasa, lai piegādātāji, kas 
pārdod no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem ražotu enerģiju galīgajiem 
patērētājiem, ik gadu saskaņā ar 
8.a panta 4. punktu brīvprātīgi iesniedz 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei tādu transfertu uzskaites 
sertifikātu skaitu, kas atbilst vismaz vienai 
trešdaļai no galīgajiem patērētājiem 
pārdotās no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem ražotās enerģijas īpatsvara.
Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šīm 
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.

Grozījums Nr. 78

Priekšlikums direktīvai
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants 12. pants

Administratīvās procedūras, noteikumi un
kodeksi

Administratīvās procedūras, noteikumi, 
kodeksi un finanses

Or. en

Pamatojums

Piekļuve finansējumam ir ļoti svarīga, lai sekmētu vajadzīgo atjaunojamās enerģijas jomas 
attīstību Eiropā.
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Grozījums Nr. 79

Priekšlikums direktīvai
12. pants – 1. punkts – 2. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka: Dalībvalstis līdz 2010. gada 
31. decembrim jo īpaši nodrošina, ka:

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka skaidrs termiņš, kurā dalībvalstīm ir jāizstrādā konkrēti pasākumi par 
normatīviem un administratīviem noteikumiem atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas 
sekmēšanai.

Grozījums Nr. 80

Priekšlikums direktīvai
12. pants – 1. punkts – 2. daļa aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (aa) tiek izveidota atsevišķa administratīva 
iestāde, kas atbild par atjaunojamās 
enerģijas ražošanas iekārtu atļauju 
izsniegšanas, sertificēšanas un 
licencēšanas pieteikumu apstrādi un 
sniedz atbalstu pieteikumu iesniedzējiem;

Or. en

Pamatojums

Vienas institūcijas apstiprinājuma sistēma, šai institūcijai koordinējot vajadzīgās atļaujas 
dažādos pārvaldības līmeņos, ļaus labāk racionalizēt ieguldījumus atjaunojamās enerģijas 
jomā. Katrai dalībvalstij ir jāizveido šāda atsevišķa administratīvā iestāde vēlākais līdz 
2010. gada 31. decembrim.
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Grozījums Nr. 81

Priekšlikums direktīvai
12. pants – 1. punkts – 2. daļa 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;

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 atbildīgās 
iestādes darbībai attiecībā uz minētajiem īpašajiem projektiem ir jābūt objektīvai, 
pārskatāmai, nediskriminējošai un samērīgai.

Grozījums Nr. 82

Priekšlikums direktīvai
12. pants – 1. punkts – 2. daļa f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(f) mazākiem projektiem nosaka mazāk 
apgrūtinošas atļauju izsniegšanas 
procedūras, un decentralizētām 
atjaunojamās enerģijas iekārtām kā PV 
(saules fotoelementu) un saules 
siltumenerģijas iekārtas, maza izmēra 
biomasas krāsnis un maza izmēra 
biogāzes mikrokoģenerācijas iekārtas 
apstiprinājumu aizstāj ar vienkāršu 
paziņojumu kompetentajai valsts iestādei;
kā arī,

Or. en
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Pamatojums

Vienkārša paziņošana, nevis apgrūtinoša atļauju izsniegšanas procedūra, paātrinās mazu un 
decentralizētu atjaunojamās enerģijas iekārtu izmantošanu.

Grozījums Nr. 83

Priekšlikums direktīvai
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 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, un ar tām 
neparedz īpašus nosacījumus attiecīgās 
valsts tirgum.

Or. en

Pamatojums

Valsts tehniskās specifikācijas nedrīkstētu izmantot valsts tirgus aizsardzībai.

Grozījums Nr. 84

Priekšlikums direktīvai
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 
nodrošināt aprīkojuma un sistēmu 
uzstādīšanu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas un apkurei 

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 64/92 PR\722155LV.doc

LV

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

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

Or. en

Pamatojums

Vietējām un reģionālām iestādēm ir jāīsteno Eiropas un dalībvalstu lēmumi par atjaunojamās 
enerģijas jomas attīstību, un tām ir galvenā ietekme ieguldījumu drošības nodrošināšanā, 
izstrādājot skaidrus noteikumus.

Grozījums Nr. 85

Priekšlikums direktīvai
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 pieprasa visās 
jaunajās vai atjaunotajās ēkās izmantot 
obligātos no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas līmeņus.

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

Or. en

Pamatojums

Obligāta atjaunojamās enerģijas iekārtu uzstādīšana visās jaunajās ēkās un vecāku ēku 
renovācijas laikā ir līdzeklis atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanai.
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Grozījums Nr. 86

Priekšlikums direktīvai
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis no 2010. gada vispusīgi 
veicina energoefektīvākus administratīvo 
un privāto ēku risinājumus un vēlākais 
2015. gadā padara energoefektīvākus ēku 
risinājumus par obligātu prasību.
Dalībvalstis prasa, lai to ēkas un valsts, 
reģionālo un vietējo valsts iestāžu, un 
uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu ēkas 
padara par paraugprojektu atjaunojamās 
enerģijas izmantošanā un tajās no 
2012. gada piemēro augstākus 
energoefektivitātes standartus.
Visu valsts iestāžu un uzņēmumu ar valsts 
kapitāla daļu ēku jumtus darīs pieejamus 
trešo personu ieguldījumiem, lai uzstādītu 
atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtas. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ar to vietējām un reģionālām iestādēm saskaņo pamatnostādnes par 
ekspluatācija esošo ēku renovāciju, centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu 
renovāciju un jaunu sistēmu būvniecību, kā arī atjaunojamās enerģijas ražošanas un 
izmantošanas pakāpenisku ieviešanu.

Grozījums Nr. 87

Priekšlikums direktīvai
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 īpašu 
uzmanību pievērš tādām pārveides 
tehnoloģijām, kuru pārveides efektivitāte ir 
vismaz 85% dzīvojamajiem un 
tirdznieciskajiem lietojumiem un vismaz 
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70% rūpnieciskajiem lietojumiem.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot valsts atbalsta shēmas, dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš tehnoloģijām, ar 
kuru palīdzību var visefektīvāk pārvērst biomasu enerģijā.

Grozījums Nr. 88

Priekšlikums direktīvai
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

Siltumsūkņus, kuru darbībā izmanto gaisa temperatūras svārstības, neuzskata par 
atjaunojamās enerģijas avotiem. Tos uzskata par energoefektivitātes prasību saskaņā ar 
Direktīvu 2006/32/EK (enerģijas galapatēriņa efektivitāte un energoefektivitātes 
pakalpojumi).

Grozījums Nr. 89

Priekšlikums direktīvai
12. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz saules enerģiju dalībvalstis 
veicina tāda aprīkojuma un sistēmu 
izmantošanu, ar kurām panāk pārveides 
efektivitāti vismaz 35% procentu apmērā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums
Eiropas Komisijas ideja nav efektīva, jo tā radītu diskrimināciju attiecībā uz apkuri, kurā 
izmanto ūdens sasilšanas enerģiju, nevis stiklotus saules enerģijas kolektorus, un attiecībā uz 
lielākām mājokļu apkures sistēmām, kurās izmanto saules siltumenerģiju.

Grozījums Nr. 90

Priekšlikums direktīvai
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ir jāgarantē viegla piekļuve valsts un 
privātam finansējumam un Eiropas 
interesēm atbilstošiem atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanas projektiem.

Lai atvieglotu 20 % mērķa sasniegšanas 
finansēšanu, Eiropas Komisija un 
dalībvalstis vēlākais 2009. gadā iesniegs 
analīzi un plānu šādu mērķu 
sasniegšanai:
- labāka struktūrfondu izmantošana 
atjaunojamo enerģijas avotu projektu 
sekmēšanai,
- labāka un plašāka Eiropas Investīciju 
bankas un citu publisku finanšu 
institūciju līdzekļu izmantošana,
- labāka piekļuve riska kapitālam, jo īpaši, 
analizējot riska dalīšanas mehānisma 
pielietojamību ieguldījumiem 
atjaunojamās enerģijas jomā ES līdzīgi 
GEEREF iniciatīvai, ko piemēro 
ieguldījumiem atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanā un energoefektivitātes 
veicināšanā ārpus ES.

Eiropas Komisija jo īpaši analizēs, kā šīs 
jaunās finansēšanas iespējas varētu 
izmantot, lai paātrinātu Eiropas interesēm 
atbilstošu atjaunojamās enerģijas 
projektu realizēšanu, 
- paātrinot 100 % vai augsta īpatsvara 
atjaunojamās enerģijas kopienu un 
pilsētu attīstību atbilstīgi pilsētu mēru 
iniciatīvai,
- paātrinot vajadzīgās dzelzceļu tīkla 
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infrastruktūras izveidi, lai attīstītu 
Ziemeljūras 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 ES dienvidu dalībvalstu 
un to kaimiņvalstu elektroenerģijas 
ražošanas potenciālu no vēja un saules 
siltumenerģijas.

Or. en

Pamatojums

Centieni sasniegt 20 % vispārējo mērķi būs sekmīgāki, ja labāk izmantos ES institūciju rīcībā 
esošās finansēšanas iespējas. Šīm finansēšanas iespējām pirmām kārtām jāpalīdz veicināt 
četru Eiropas nozīmes projektu ātru īstenošanu.

Grozījums Nr. 91

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izstrādā sertificēšanas 
shēmas maza izmēra biomasas katlu un 
krāšņu, saules fotoelektrisko un termālo 
sistēmu un siltumsūkņu uzstādītājiem. 
Minēto shēmu pamatā ir IV pielikumā 
noteiktie kritēriji. Katra dalībvalsts atzīst 
sertifikāciju, par ko citas dalībvalstis 
vienojušās saskaņā ar minētajiem 
kritērijiem.

3. Dalībvalstis izstrādā sertificēšanas 
shēmas maza izmēra biomasas katlu un 
krāšņu, saules fotoelektrisko un termālo 
sistēmu un ģeotermālo sistēmu
uzstādītājiem. Minēto shēmu pamatā ir 
IV pielikumā noteiktie kritēriji. Katra 
dalībvalsts atzīst sertifikāciju, par ko citas 
dalībvalstis vienojušās saskaņā ar 
minētajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīva par atjaunojamās enerģijas izmantošanu neattiecas uz siltumsūkņiem, kuros 
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izmanto gaisa temperatūras svārstības. Turpretī tā attiecas uz ģeotermālās enerģijas 
siltumsūkņiem.

Grozījums Nr. 92

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izstrādā norādījumus 
plānotājiem un arhitektiem, lai tie varētu 
lietderīgi apsvērt no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
izmantošanu, plānojot, projektējot, būvējot 
un atjaunojot rūpnieciskos vai dzīvojamos 
rajonus.

4. Dalībvalstis izstrādā norādījumus 
plānotājiem, sociālo mājokļu 
uzņēmumiem, nekustamā īpašuma 
pārvaldītājiem, vietējiem lēmumu 
pieņēmējiem un arhitektiem, lai tie varētu 
lietderīgi apsvērt no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
izmantošanu, plānojot, projektējot, būvējot 
un atjaunojot rūpnieciskos vai dzīvojamos 
rajonus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāiesaista visas personas, kas piedalās lēmumu pieņemšanā par nekustamo īpašumu.

Grozījums Nr. 93

Priekšlikums direktīvai
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants 14. pants
Pieeja elektrotīklam Piekļuve elektrotīklam, gāzes 

cauruļvadiem un centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas tīkliem un to 

darbība

Or. en
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Pamatojums

Piekļuve infrastruktūrai ir svarīga attiecībā uz visiem atjaunojamās enerģijas veidiem, ne 
tikai elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 94

Priekšlikums direktīvai
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, lai 
izstrādātu elektrotīkla infrastruktūru, 
jaunas uzglabāšanas iespējas un 
atbilstošus informatīvus un saziņas 
līdzekļus, lai laicīgi un saskaņā ar 
I pielikuma A un B daļā noteiktajiem 
mērķiem ņemtu vērā elektroenerģijas
ražošanas no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem turpmāku attīstību, kā arī 
dalībvalstu un trešo valstu
starpsavienojumus. Dalībvalstis savos 
valsts rīcības plānos izvērtē vajadzību 
paplašināt un/vai uzlabot esošo 
infrastruktūru, lai sekmētu tāda 
atjaunojamās enerģijas daudzuma 
ražošanu, kāds vajadzīgs, lai sasniegtu 
valsts 2020. gada mērķi.

Or. en

Pamatojums

Papildu uzglabāšanas iespējas un IT ierīču izmantošana, lai palielinātu energotīkla vadības 
sistēmu efektivitāti, atvieglos pāreju uz elektroenerģijas no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražošanu.

Grozījums Nr. 95

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot elektrotīkla izturības un 2. Neskarot elektrotīkla izturības un 
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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.

drošības uzturēšanu, dalībvalstis nodrošina, 
ka pārvades sistēmu operatori un sadales 
sistēmu operatori savā teritorijā garantē 
prioritāti no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas pārvadei
un sadalei. Attiecībā uz elektroenerģiju, 
kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, dalībvalstis un kompetentās 
regulatīvās iestādes var arī paredzēt 
prioritāru pieeju elektrotīklam. Izvietojot 
elektroražošanas iekārtas, gan tīklu 
sistēmu operatori, gan elektroenerģijas 
apmaiņas nodrošinātāji, ciktāl to ļauj 
valsts elektrosistēmas drošība un 
kompetentās iestādes pieņemti 
ekspluatācijas noteikumi, dod priekšroku 
tādām iekārtām, kurās izmanto 
atjaunojamos enerģijas avotus. Atkāpes no 
šā principa ir pieļaujams tikai tad, ja ir 
apdraudēta valsts elektrosistēmas drošība. 
Pienākums pierādīt, ka minētais 
prioritātes princips netiek ievērots, ir 
attiecīgajam tīkla operatoram vai 
elektroenerģijas apmaiņas 
nodrošinātājam, un līdztekus tam ir 
jāparedz kompensācijas mehānisms 
atjaunojamās enerģijas ražotājam, kam 
nodarīts kaitējums.
Tīkla operatoram un/vai elektroenerģijas 
apmaiņas nodrošinātājam ir jāziņo 
internetā par problēmām un veiktajiem 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver valsts regulatīvo iestāžu nozīme tīkla noteikumu izveidē. Pierādīšanas pienākums 
attiecībā uz prioritāras piekļuves nepiešķiršanu ir pārvades sistēmas operatoram vai 
apmaiņas nodrošinātājam, un tas jāīsteno pārredzamā veidā.

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 72/92 PR\722155LV.doc

LV

Grozījums Nr. 96

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  2.a Dalībvalstis vai kompetentās 
regulatīvās iestādes nodrošina, ka
pārvades un sadales tīkla operatori reizi 
divos gados publicē ziņojumu, kurā 
norāda tās jaudas apjomu, ko ar un bez 
ierobežojumiem var pieslēgt katrā mezgla 
punktā. Ja pastāv ierobežojumi, ziņojumā 
norāda daļēju jaudas samazinājumu 
iespējamību un varbūtību.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība attiecībā uz dažādu elektrotīkla mezglu punktu jaudu ir ļoti svarīga 
ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 97

Priekšlikums direktīvai
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 vai kompetentās regulatīvās 
iestādes 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 tīkla 
darbības uzlabošana, kas vajadzīgi, lai 
integrētu jaunus ražotājus, kuri ievada 
savstarpēji savienotajā tīklā 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.
Šos noteikumus publicē vēlākais līdz 

2010. gada 30. jūnijam.
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Or. en

Pamatojums

Tīkla ikdienas darbība atšķiras no jauniem tīkla pieslēgumiem.

Grozījums Nr. 98

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu noteikumu pamatā ir objektīvi, 
pārredzami un nediskriminējoši kritēriji, jo 
īpaši ņemot vērā visas izmaksas un 
ieguvumus, kas saistīti ar minēto 
elektroenerģijas ražotāju pieslēgšanos 
tīklam un īpašajiem to ražotāju apstākļiem, 
kuri atrodas nomaļos reģionos un reģionos 
ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Noteikumos 
var paredzēt dažādu veidu pieslēgumus.

Šādu noteikumu pamatā ir objektīvi, 
pārredzami un nediskriminējoši kritēriji, jo 
īpaši ņemot vērā visas izmaksas un 
ilgtermiņa ieguvumus, kas saistīti ar 
minēto elektroenerģijas ražotāju 
pieslēgšanos tīklam un īpašajiem to 
ražotāju apstākļiem, kuri atrodas nomaļos 
reģionos un reģionos ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu. Noteikumos var paredzēt dažādu 
veidu pieslēgumus, un tie jāizstrādā vai 
jāapstiprina attiecīgajai valsts 
regulatīvajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Tīkla ikdienas darbība atšķiras no jauniem tīkla pieslēgumiem.

Grozījums Nr. 99

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a To izmaksu, kuras minētas 3. punktā, 
dalīšanu veic, izmantojot regulatīvu 
mehānismu, kura pamtā ir objektīvi, 
pārredzami un nediskriminējoši kritēriji, 
ņemot vērā priekšrocības, kuras no 
pieslēgumiem gūst sākotnēji un vēlāk 
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pieslēgtie ražotāji, kā arī pārvades sistēmu 
operatori un sadales sistēmu operatori.

Or. en

Pamatojums

Aprēķinot 3. pantā minētās izmaksas, ir vajadzīga pārredzamība.

Grozījums Nr. 100

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vajadzīgs, dalībvalstis var prasīt
pārvades sistēmu operatoriem un sadales 
sistēmu operatoriem pilnībā vai daļēji segt 
3. punktā minētās izmaksas. Dalībvalstis 
pārskata un veic vajadzīgos pasākumus, 
lai vēlākais līdz 2011. gada 30. jūnijam un 
pēc tam reizi divos gados uzlabotu 
3. punktā minēto izmaksu segšanas un 
sadalīšanas sistēmas un noteikumus, lai 
nodrošinātu jaunu ražotāju integrāciju, 
kā minēts attiecīgajā punktā.

4. Dalībvalstis prasa pārvades sistēmu 
operatoriem un sadales sistēmu 
operatoriem segt izmaksas par tīkla 
paplašināšanu saistībā gan ar liela, gan 
maza apjoma atjaunojamās enerģijas 
ražotņu darbības paplašināšanu, kas 
vajadzīga, lai sasniegtu I pielikumā 
noteikto obligāto valsts mērķi. Šīs 
izmaksas apstiprinās valstu regulējošās 
iestādes, un tās tiks sadalītas visiem 
enerģijas patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas enerģijas tirgū būtu netaisnīga situācija, ja atjaunojamās enerģijas projektu 
ieguldītājiem būtu jāmaksā par tīkla pielāgošanu, lai gan to konkurentiem, t.i., liela apjoma 
elektroenerģijas ražošanas operatoriem, laikposmā no 60. līdz 80. gadiem, kad veica milzīgus 
tīkla paplašināšanas pasākumus to pieslēšanai, bija atļauts pārdalīt šīs izmaksas.

Grozījums Nr. 101

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis pieprasa pārvades sistēmu 5. Dalībvalstis vai kompetentās regulatīvās 
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operatoriem un sadales sistēmu 
operatoriem iesniegt jebkuram jaunam 
ražotājam, kas vēlas saņemt pieslēgumu, 
visaptverošu un detalizētu ar pieslēgšanu 
saistīto izmaksu tāmi. Dalībvalstis var ļaut 
elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto 
atjaunojamos enerģijas avotus un vēlas 
saņemt pieslēgumu tīklam, izsludināt 
konkursu par pieslēgšanas darbiem.

iestādes pieprasa pārvades sistēmu 
operatoriem un sadales sistēmu 
operatoriem iesniegt jebkuram jaunam 
ražotājam, kas vēlas saņemt pieslēgumu, 
visaptverošu un detalizētu ar pieslēgšanu 
saistīto izmaksu tāmi. Dalībvalstis vai 
kompetentās regulatīvās iestādes var ļaut 
elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto 
atjaunojamos enerģijas avotus un vēlas 
saņemt pieslēgumu tīklam, pašiem 
nodrošināt pieslēgšanas darbus.

Or. en

Pamatojums

Valsts regulators ir kompetentā iestāde. Atjaunojamās enerģijas projektu ieguldītājiem ir 
jāļauj pašiem nodrošināt tīkla pieslēgumus.

Grozījums Nr. 102

Priekšlikums direktīvai
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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā pēdējos 40 gados tīkla pieslēgumu un paplašināšanas izmaksas sadalīs visu tīkla 
lietotāju starpā.
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Grozījums Nr. 103

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka samaksas 
iekasēšana par pārvadi un sadali nav 
diskriminējoša attiecībā uz elektroenerģiju, 
kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, jo īpaši tādu elektroenerģiju, kas, 
izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, 
ražota nomaļos reģionos, piemēram, salās 
un reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu.

7. Valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
samaksas iekasēšana par pārvadi un sadali 
nav diskriminējoša attiecībā uz 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, jo īpaši 
tādu elektroenerģiju, kas, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, ražota 
nomaļos reģionos, piemēram, salās un 
reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu.

Or. en

Grozījums Nr. 104

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis pieprasa pārvades sistēmu 
operatoriem un sadales sistēmu 
operatoriem nodrošināt, ka samaksa, ko par 
elektroenerģijas pārvadi un sadali iekasē no 
iekārtām, kurās izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus, atspoguļo reālus izmaksu 
ietaupījumus, kas radušies pēc uzņēmuma 
pieslēgšanas pie tīkla. Šādi izmaksu 
ietaupījumi var rasties, izmantojot tiešu 
pieslēgumu zemsprieguma tīklam.

8. Valsts regulatīvās iestādes pieprasa 
pārvades sistēmu operatoriem un sadales 
sistēmu operatoriem nodrošināt, ka 
samaksa, ko par elektroenerģijas pārvadi 
un sadali iekasē no iekārtām, kurās izmanto 
atjaunojamos enerģijas avotus, atspoguļo 
reālus izmaksu ietaupījumus, kas radušies 
pēc uzņēmuma pieslēgšanas pie tīkla. Šādi 
izmaksu ietaupījumi var rasties, izmantojot 
tiešu pieslēgumu zemsprieguma tīklam.

Or. en
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Grozījums Nr. 105

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Eiropas Komisija un dalībvalstis 
izstrādā saskaņotu pieeju Ziemeļjūras un 
Baltijas jūras piekrastes vēja un jūras 
enerģijas izmantošanas jomā. Šis plāns 
ietvers racionalizētu apstiprināšanas 
procedūru, un vajadzīgā tīkla 
infrastruktūra gan piekrastes zonās, gan 
iekšzemē būs Eiropas komunikāciju tīklu 
iniciatīvas prioritārs projekts. 
Eiropas Komisija un dalībvalstis izstrādās 
saskaņotu pieeju elektroenerģijas 
ražošanas no vēja un saules 
siltumenerģijas iekārtu attīstībai 
Vidusjūras valstu reģionā gan ES, gan 
ārpuskopienas valstīs. Vajadzīgā tīkla 
infrastruktūra būs Eiropas komunikāciju 
tīklu iniciatīvas prioritārs projekts.

Or. en

Pamatojums

Ziemeļjūras un Baltijas jūras piekrastes vēja un jūras enerģijas ražošanas potenciāla attīstību 
un Vidusjūras reģiona saules siltumenerģijas un vēja enerģijas potenciāla attīstību atvieglos 
saskaņota pieeja, un tam jābūt Eiropas komunikāciju tīklu iniciatīvas prioritātei.

Grozījums Nr. 106

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  8.b Dalībvalstis novērtē vajadzību 
paplašināt pašreizējo gāzes tīklu 
infrastruktūru, lai sekmētu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
gāzes iekļaušanu apgādes tīklā.

Or. en
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Pamatojums

Gāzes tīkli ir jāatver no biomasas iegūtas gāzes padevei, lai palielinātu biogāzes enerģijas 
izmantošanu vietās, kur vajadzīga apkure un dzesēšana.

Grozījums Nr. 107

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.c Neskarot gāzes tīkla izturības un 
drošības uzturēšanu, dalībvalstis 
nodrošina, ka gāzes tīklu pārvades 
sistēmu operatori un sadales sistēmu 
operatori savā teritorijā garantē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
gāzes pārvadi un sadali. Tīkla pieslēguma 
izmaksas, tostarp par pievienošanu 
pieslēguma punktam, gāzes spiediena 
mērīšanas sistēmu, spiediena 
palielināšanas iekārtām un kalibrējamiem 
mērījumiem, ir jāsedz tīkla operatoram un 
jāpārdala patērētājiem. Atkāpes no šā 
principa ir iespējamas tad, ja iekārta, 
kurā no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
ražo gāzi, atrodas vairāk nekā 15 km 
attālumā no tuvākā pieejamā gāzes 
cauruļvada.
Pārvades sistēmas operatori un sadales 
sistēmas operatori nodrošina prioritāru 
piekļuvi tīkla sistēmai arī attiecībā uz gāzi, 
kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, ja minētā gāze ir saderīga ar 
attiecīgo tīklu sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Gāzei, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem, ir jāparedz tāda pati prioritāras 
piekļuves sistēma kā attiecībā uz no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtu elektroenerģiju.
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Grozījums Nr. 108

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 8.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.d Dalībvalstis nosaka, ka pārvades 
sistēmas operatoriem un sadales sistēmas 
operatoriem to teritorijā ir jādara 
pieejamas kvalitātes prasības no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtai 
gāzei, lai to varētu pievadīt tīklam, un šo 
prasību pamatā jābūt pārredzamiem un 
nediskriminējošiem standartiem. Tīkla 
operators ir atbildīgs par gāzes smakas 
novēršanu un gāzes kvalitātes 
mērījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 109

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 8.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.e Dalībvalstis paredz finansiālus 
stimulus tādu apkures tīklu būvniecībai 
un paplašināšanai, kuri ir piemēroti no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūta 
siltuma un dzesēšanas gaisa pārvadei.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamo enerģijas avotu plašāka izmantošana apkurei un dzesēšanai būs atkarīga no 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas infrastruktūras pieejamības. Valsts, reģionālām un 
vietējām iestādēm šajā ziņā ir ļoti svarīga nozīme.
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Grozījums Nr. 110

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 8.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.f Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus 
centralizētās siltumapgādes 
infrastruktūras pilnveidošanai, ņemot 
vērā centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas sistēmu apgādi no liela 
apjoma biomasas, saules enerģijas un 
ģeotermālās enerģijas pārveides iekārtām. 
Dalībvalstis savos rīcības plānos izvērtē 
vajadzību būvēt jaunu infrastruktūru, lai 
sekmētu tāda apjoma no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem centralizēti ražotas 
enerģijas pievadi apkurei un dzesēšanai, 
kas vajadzīgs, lai sasniegtu valsts 
2020. gada mērķi.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamo enerģijas avotu plašāka izmantošana apkurei un dzesēšanai būs atkarīga no 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas infrastruktūras pieejamības. Valsts, reģionālām un 
vietējām iestādēm šajā ziņā ir ļoti svarīga nozīme.

Grozījums Nr. 111

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 8.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.g Dalībvalstis paredz obligātas saistības 
un stimulus ekspluatācijā esošiem un no 
jauna būvējamiem centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas tīkliem, lai 
veicinātu plašāku atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu apkurei un dzesēšanai.

Or. en
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Pamatojums

Lielais biomasas, ģeotermālās un saules enerģijas potenciāls apkures un dzesēšanas jomā ir 
jāsāk drīzāk izmantot ekspluatācijā esošajā un no jauna būvējamā centralizētās siltumagādes 
un dzesēšanas infrastruktūrā.

Grozījums Nr. 112

Priekšlikums direktīvai
I pielikums – B daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētā
indikatīvajai līknei ir jāatspoguļo šāds no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās 
enerģijas procentuālais daudzums:

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētajos
obligātajos starpposma mērķos ir 
jāatspoguļo šāds no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
procentuālais daudzums:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu dalībvalstu vispārējo 2020. gada mērķu sasniegšanu, ir svarīgi pieņemt arī 
obligātos starpposma mērķus. Direktīvas I pielikuma B daļā paredzētās līknes sākuma dati ir 
pārāk zemi, un nozīmīgākais atjaunojamās enerģijas avotu ieviešanas apjoms ir atstāts uz 
pēdējiem gadiem pirms 2020. gada. Ja nebūs izpildīts šis ierobežojums, dalībvalstīm būs ļoti 
grūti sasniegt savus 2020. gada mērķus. Šajā nolūkā tas jāuzskata par absolūti nepieciešamu 
minimumu.

Grozījums Nr. 113

Priekšlikums direktīvai
II Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II pielikums. Normalizācijas formula, kas 
ņem vērā hidroelektrostacijās ražoto 

elektroenerģiju

II pielikums -

A. Normalizācijas formula
hidroelektrostacijās saražotās 
elektroenerģijas uzskaitei

Šo formulu izmanto, lai ņemtu vērā Šo formulu izmanto, lai aprēķinātu 
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elektroenerģijas daudzumu, kas attiecīgajā 
dalībvalstī ģenerējušas 
hidroelektrostacijas.

elektroenerģijas daudzumu, kas attiecīgajā 
dalībvalstī saražots hidroelektrostacijās.

QN(norm) = CN * 15/
14
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Qi QN(norm) = CN * 15/

14
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kur kur

N = atskaites gads, N = atskaites gads,

QN(norm) = aprēķinu vajadzībām 
normalizētais elektroenerģijas daudzums, 
kas visās dalībvalsts hidroelektrostacijās 
saražots N gadā;

QN(norm) = aprēķinu vajadzībām 
normalizētais elektroenerģijas daudzums, 
kas visās dalībvalsts hidroelektrostacijās 
saražots N gadā;

Qi = GWh izteikts elektroenerģijas 
daudzums, kas visās dalībvalsts 
elektrostacijās faktiski saražots i gadā;

Qi = GWh izteikts elektroenerģijas 
daudzums, kas visās dalībvalsts 
elektrostacijās faktiski saražots i gadā;

Ci = MW izteikta visu dalībvalstī uzstādīto 
elektrostaciju kopējā jauda i gadā.

Ci = MW izteikta visu dalībvalstī uzstādīto 
elektrostaciju kopējā jauda i gadā.

B. Normalizācijas formula no vēja 
enerģijas saražotās elektroenerģijas 
uzskaitei

Šo formulu izmanto, lai aprēķinātu 
elektroenerģijas daudzumu, kas 
attiecīgajā dalībvalstī saražots no vēja 
enerģijas.

kur

N = atskaites gads,

QN(norm) = aprēķinu vajadzībām 
normalizētais elektroenerģijas daudzums, 
kas visās dalībvalsts hidroelektrostacijās 
saražots N gadā;

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Qi = GWh izteikts elektroenerģijas 
daudzums, kas visās dalībvalsts 
elektrostacijās faktiski saražots i gadā;

Ci = MW izteikta visu dalībvalstī uzstādīto 
elektrostaciju kopējā jauda i gadā.

Or. en

Pamatojums

Vēja resursi, tāpat kā hidroresursi, atsevišķos gados var būt būtiski atšķirīgi. Lai neietekmētu 
obligātos divu gadu starpposma mērķus, no vēja iegūtā enerģija ir „jānormalizē”, tādējādi 
dodot iespēju salīdzināt ES obligātos starpposma mērķus.
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PASKAIDROJUMS

Sākot atjaunojamās enerģijas gadsimtu

Šis ziņojums ir rakstīts laikā, kad naftas cena ir sasniegusi USD 120 par barelu, un pasaules 
valstu valdības gatavojas 2009. gada Kopenhāgenas klimata konferencei. Pasaules enerģētikas 
sistēmā ir iestājusies ievērojama krīze, bet, kā to ir daiļrunīgi noformulējis Jeremy Rifkin - šī 
krīzes situācija var arī pavērt jaunas iespējas - trešo industriālo revolūciju, attīstot jaunās
tehnoloģijas.

ES var kļūt par šīs revolūcijas industriālo līderi, īstenojot trīs nosacījumus: pareizi izstrādājot 
šo direktīvu, nosakot, ka nākotnes enerģētikas un klimata drošības stratēģijā galvenais ir 
„resursu intelekts” un atjaunojamie energoresursi, un izstrādājot pamatnosacījumus četriem 
atjaunojamo energoresursu Eiropas projektiem, proti:

- stratēģiska alianse ar progresīvajām pilsētām un reģioniem, lai īstenotu EP ziņojumā 
„21 atjaunojamās enerģijas tehnoloģija XXI gadsimtam”, īpaši „ēkas kā elektrostaciju grupas” 
aprakstīto tehnoloģiju milzīgās daudzveidības augšupējo izlietošanu;

- koordinēta pieeja, lai apgūtu milzīgos jūras vēja un jūras enerģijas resursus Ziemeļu jūrā 
un Baltijas jūrā;

- ģenerālplāns plaša mēroga pilsētu atjaunošanai Centrālajā un Austrumeiropā (ēkas, 
centralizētās siltumapgādes sistēmas, publiskais transports) kopā ar to milzīgā biomasas 
potenciāla realizēšanu;

- partnerība ar Vidusjūras reģiona valstīm energoefektivitātes un saules termālo 
elektrostaciju un vēja elektrostaciju jomā.

Šie četri projekti ir uzskatāmi par TEN prioritāti attiecībā uz enerģijas infrastruktūras 
pārskatīšanu un ES finansēm (struktūrfondi, Eiropas Investīciju banka u. c.).

Oponenti var iebilst, ka ES ekonomikai šāda stratēģija izmaksā pārāk dārgi. Taču šādā 
gadījumā bieži vien nepietiekami novērtē naftas cenas nākotnē un neņem vērā jaunākos
akadēmiskos pētījumus par iespaidīgiem netiešiem ieguvumiem, ātri sākot izmantot 
atjaunojamās enerģijas, piemēram, elektroenerģijai zemākas biržas cenas, kas rada
saimniecisku izdevīgumu (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2); Sensfuß.- 2008 (3)).

Ziņotāja viedoklis par Komisijas priekšlikumu

Priekšlikums ir atbalstāms attiecībā uz to, kā tiek izvirzīti mērķi, proti, tas paredz mērķu 
obligātuma principu gan ES, gan valstu līmenī un beidzot iekļauj siltumapgādes un 
dzesēšanas sektoru. Turklāt tajā ir arī labi ierosinājumi par administratīvo izmaksu 
samazināšanu investīcijām atjaunojamo energoresursu jomā un par energosistēmas 
jautājumiem.
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Priekšlikuma vājākās vietas ir izcelsmes apliecinājumi (tā sauktie goO’s) un agrodegvielas.

Galvenie ziņotāja ierosinātie jautājumi un izmaiņas

1) Soli pa solim līdz 20% - mērķu būtības nostiprināšana

2007. gada pavasara samita laikā 27 valstu vadītāji nepārprotami apliecināja savu gatavību 
sasniegt mērķi – 20% atjaunojamās enerģijas. Mēs ierosinām to darīt vēl skaidrāk, padarot 
2020. gada un starpposma mērķus vēl saistošākus. Turklāt mēs pieprasām Komisijai ieviest 
sistēmu, kas paredzētu finansiāli atalgot dalībvalstis, kuras pārsniedz izvirzītos mērķus, un 
finansiāli sodīt dalībvalstis, kuras šos mērķus nesasniedz.

2) Valsts pamatnostādņu nozīme – svarīgi ir valstu rīcības plāni atjaunojamo 
energoresursu jomā 

ES panākumus atjaunojamās enerģijas jomā ietekmē tas, ka pārāk maz valstu ir efektīvi 
īstenojušas šo politiku. Jaunās direktīvas sasniegumi būs atkarīgi no šīs pozitīvās pieredzes 
attiecināšanas uz visām ES valstīm. Lai sāktu strauji izmantot atjaunojamos energoresursus, ir 
nepieciešamas efektīvas valstu sistēmas, potenciāla analīzes, drošas atbalsta shēmas, 
plānošana, piekļuve infrastruktūrām, kā arī netverami faktori, piemēram, piemērots
autorizācijas process un zināšanas/iemaņas.

Energoefektivitātes jomā pieņemto valsts rīcības plāniem ir vāji rezultāti, kuru cēlonis ir
nenoteiktie formulējumi attiecīgajā direktīvā, un tas liecina, cik svarīgi ir iekļaut un 
apstiprināt direktīvas tekstā detalizētus un ambiciozus valstu rīcības plānu projektus.
Komisijai ir tiesības noraidīt nepietiekami izstrādātus valstu rīcības plānus atjaunojamo 
energoresursu jomā.

3) Efektīvs elastīgums, nevis juridiskā nenoteiktība un virspeļņa

Tā kā valdību juridiskais pienākums ir sasniegt valstu mērķus un tā kā mērķis tiek sasniegts, 
izmantojot galvenokārt valsts pasākumus, par prioritāti ir uzskatāma iespēja ļaut valdībām 
saglabāt kontroli pār valstu atbalsta shēmām. Vairākās juridiskās ekspertīzēs (Neuhoff un citi 
2008 (4); EFET atklātā vēstule (5)) ir plaši analizēta juridiskā nenoteiktība, ko rada 
elastīguma nodrošināšanas pasākumi, kurus Komisija ir iekļāvusi dokumentā kā izcelsmes 
apliecinājumu neskaidro un sarežģīto koncepciju.

Trīskāršā funkcija, kas 8. pantā tiek piešķirta izcelsmes apliecinājumu – atklāšana, atbalsta 
aprēķins/tirdzniecība un mērķu aprēķins – izraisa juridiskus sarežģījumus un mazina 
nacionālo atbalsta shēmu ietekmi, radot obligāto ieguvumu, kura tirdzniecību nevar ierobežot, 
kā to paredz 9. pants, neierobežojot pamatttiesības, ko garantē ES līguma 28. un 30. pants.
Šādas nenoteiktības dēļ potenciāli var rasties ievērojama nenoteiktība attiecībā uz 
investoriem.

Taču lielo elektroenerģijas ražotāju (piemēram, EURELECTRIC) un elektroenerģijas 
pārdevēju (EFET) atbalstītā koncepcija par juridiskās noteiktības panākšanu, izveidojot ES 
atjaunojamo energoresursu sertifikātu tirgu, nav uzskatāms par risinājumu. Šāda sistēma ne 

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 86/92 PR\722155LV.doc

LV

tikai mazinātu esošo valsts atbalsta shēmu ietekmi, bet arī potenciāli radītu 30 miljardu eiro 
virspeļņu pārdevējiem un ražotājiem, no tādām atbalsta shēmām, kurās vidējās cenas ir 
atkarīgas no tehnoloģijas, pārejot uz garantijas tirgu, kur cenu noteiktu visdārgākais 
atjaunojamās enerģijas garantijas sertifikāts. Tas lielā mērā pārsniegtu 8 miljardu eiro 
„elastīguma” ieguvumus, ko paredz Komisijas ietekmes vērtējums. ES mēroga sertifikātu 
tirgu ir noraidījuši vairāki akadēmiķi (Ragwitz, 2008 (6)), patērētāji (piemēram, Vācijas 
ķīmiskā rūpniecība) un valstu valdības (piemēram, Polija, Vācija, Spānija, Grieķija, Francija
u. c.).

Šīs juridiskās problēmas risinājums ir panākams, nodalot trīs izcelsmes apliecinājumiem 
piešķirtās funkcijas.

- Izcelsmes apliecinājumus ir nepieciešams ierobežot līdz to sākotnējai „informācijas 
atklāšanas” funkcijai, kā to nosaka 2001. gada Atjaunojamās elektroenerģijas direktīva un kas 
paredzēta zaļās elektroenerģijas marķēšanai (iekšējais elektroenerģijas tirgus). Sistēma ir 
jāuzlabo, lai nepieļautu „dubulto tirdzniecību” ar izcelsmes apliecinājumiem un garantētu 
„papildināmību” brīvprātīgam zaļās elektroenerģijas iepirkumam. Ir jāpārtrauc patērētāju 
maldināšana, piedāvājot lētu, no esošajām hidroelektrostacijām iegūtu elektroenerģiju, 
pārdēvējot to par „zaļo elektroenerģiju” un piešķirot tai pievienoto vērtību, tādējādi pieprasot 
cenu ar uzcenojumu.

- Mērķu aprēķins nav veicams, izmantojot izcelsmes apliecinājumus, bet gan pamatojoties uz 
pārbaudītiem EUROSTAT datiem. Savlaicīgu pieejamību un detalizētu informāciju ievērojami 
papildinās nesenā vienošanās par jaunu ES elektroenerģijas statistikas regulu.

- Transfertu aprēķina sertifikātus ir paredzēts ieviest to valstu valdībām, kas vēlas panākt 
elastīgumu, veicot transfertus starp uzņēmumiem un izmantojot kopīgos projektus. Šie 
sertifikāti paredz tādas pašas iespējas, kādas paredz Komisijas dokuments, taču bez juridiskas 
nenoteiktības.

4) Papildu elastīguma radīšana mērķu sasniegšanai

Direktīvā paredzētās elastīguma shēmas ir jāpaplašina. Valdībām ir vajadzīga iespēja
sadarboties, veicot atjaunojamo energoresursu apjomu apmaiņu, kuras pamatā ir enerģētikas 
statistika, jo tas ir vieglāk, saprātīgāk, rada zemākas darījumu izmaksas un ir piemērojams 
visām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Divas vai vairākas valdības var izveidot 
reģionā integrētus atjaunojamo energoresursu tirgus ar kopīgiem mērķiem un atbalsta 
shēmām.

Elektroenerģijas imports no kaimiņvalstīm ārpus ES robežām ir atļaujams, pamatojoties uz 
fizisko apmaiņu, un ir atkarīgs no pārdevēju valstu nacionālās politikas konkrētajiem mērķiem 
atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā. Izveidojot shēmu, kas paredz Eiropas 
Savienībā importēt hidroelektroenerģiju vai vēja elektroenerģiju, un vienlaikus kaimiņvalstīs 
būvējot ogļu elektrostacijas, lai apmierinātu pieprasījumu, netiks veicināta ne ES klimata 
drošība, ne piegādes politikas drošība. Direktīvas noteikumi attieksies arī uz Norvēģiju, 
Islandi un Lihtenšteinu kā EEZ valstīm.

Visbeidzot jāatgādina, ka lielākais un lētākais dalībvalstu „elastīguma” instruments ir valsts 
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mēroga efektivitātes pasākumi ēku celtniecības un rekonstrukcijas, transporta nozarē, 
rūpniecībā un enerģijas izmantošanā. Valdībām ir jāspēj apvienot valsts energoefektivitātes 
politika ar atjaunojamās enerģijas politiku.  

5) Atjaunojamās enerģijas jomā izšķiroša ir infrastruktūru attīstība un prioritāra 
piekļuve tām

Mēs atbalstām Komisijas priekšlikumu garantēt prioritāru piekļuvi un elektroenerģijas 
izmantošanu no atjaunojamiem energoresursiem. Šī koncepcija ir jāattiecina arī uz gāzi, lai 
veicinātu biogāzes padevi gāzes līnijām, tādējādi nodrošinot augstāko visas biomasas 
pārvēršanas efektivitāti.

Direktīvā ir jāņem vērā svarīgs diskriminācijas aspekts attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
investoriem – atjaunojamo resursu energosistēmas piemērošanas izmaksu nesocializācija. Lai 
izmantotu milzīgo krasta un jūras potenciālu un iegūtu enerģiju no atjaunojamās enerģijas
ģeneratoriem, ir jāpiemēro un jāpaplašina energosistēmas infrastruktūra. Tā ir daļa no mūsu 
nākotnes enerģijas ražošanas sistēmas. Kādēļ lai šīs izmaksas segtu tikai investori, kas iegulda 
atjaunojamās enerģiajs jomā, ja pagājušā gadsimta sešdesmitajos, septiņdesmitajos un 
astoņdesmitajos gados elektroenerģijas uzņēmumi neapmaksāja dārgo centralizēto sistēmu 
infrastruktūru?

Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādei un dzesēšanai ir atkarīga no divām 
infrastruktūrām: centralizētajām sistēmām un ēkām. Lielais plaša mēroga biomasas, 
ģeotermālās un saules enerģijas potenciāls būs atkarīgs no centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas sistēmu paplašināšanas. Tām šajā direktīvā jāpievērš liela nozīme. Infrastruktūras 
attīstības jēdzienam ir jāattiecas arī uz ēkām. Mijiedarbība starp būvmateriāliem, 
decentralizētiem saules un biomasas atjaunojamajiem resursiem, efektīvām mērīšanas 
sistēmām un energosistēmām kalpos paradigmas maiņai, izmantojot ēkas kā enerģijas 
ģeneratorus. Stingras celtniecības normatīvu prasības paātrinās šo attīstību. Ir jādod iespēja 
trešās puses investoriem, kas iegulda atjaunojamās enerģijas ieguvē, izmantot sabiedrisko ēku 
jumtus.

6) Organizatoriski jaunievedumi novilcināšanās vietā

Investīcijas bieži kavē nevajadzīgi un pārlieku birokrātiski procesi. Ņemot vērā pozitīvo 
vienas institūcijas apstiprinājuma pieredzi citās politikas veidošanas jomās, valstu valdībām 
pirmām kārtām ir jāveido koordinēšanas biroji plaša mēroga vēja elektroenerģijas un 
biomasas enerģijas ražošanas iekārtu autorizācijai. Ir jāievieš maksimālais termiņš atļauju 
piešķiršanai. Vairs nedrīkst decentralizētas mazākas investīcijas atjaunojamās enerģijas jomā 
pakļaut stingrai autorizācijai, bet uz tām jāattiecina ziņošanas sistēma.

Atjaunojamās enerģijas jomas attīstībai ir nepieciešamas arī zināšanas un iemaņas.
Cilvēkfaktors ir svarīgs, un valdību saistībām ir katalizatoru loma, lai nodrošinātu apmācības 
un mūžizglītības vajadzības.

7) Politikas maiņa – no neefektīvi plānotas agrodegvielas līdz ilgtspējīgai, no biomasas
iegūtas enerģijai
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Ziņotājs uzskata, ka ir ļoti daudz pierādījumu tam, lai atceltu obligāto 10% mērķi degvielām 
no atjaunojamajiem energoresursiem. Lielāka uzmanība jāpievērš biomasas degvielas
kvalitātei, nevis kvantitātei. Ieviešot ambiciozus un dinamiskus ilgtspējības kritērijus, 
biomasas izmantošana ir jāattiecina uz neapstrīdamām jomām – tā sauktajām „go” 
kategorijām un tādām pārveides tehnoloģijām, kuras izmanto biogāzi un biomasu
elektroenerģijas un siltumapgādes ražošanai, kam ir ievērojami augstāka efektivitāte nekā 
pirmās un otrās paaudzes biomasas degvielām. Šādas politikas priekšrocība ir tāda, ka tā ļauj
vieglāk un lētāk sasniegt vispārējo 20% mērķi.

Mums ir nepieciešama skaidra hierarhija biomasas izmantošanai enerģijas ražošanai.

a) Definēt „go" kategorijas
Daudzi biomasas izmantošanas veidi nerada problēmas un ir uzskatāmi par “go” 
kategorijām, lai piesaistītu nepieciešamās investīcijas. Tas attiektos uz:
- biomasu no notekūdeņiem (organiskās frakcijas no mājsaimniecības un 

rūpniecības);
- atkritumiem (no lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības);
- degradētas zemes, zemes izmantošanu diviem mērķiem, piemēram, bioloģiskās 

daudzveidības/plūdu vai mežu ugunsgrēku pārvaldības režīmiem un
- jaunajām nepārtikas/nelopbarības izejvielām, piemēram, aļģēm.

b) Definēt „no-go" kategorijas
Konkurences ierobežošana starp enerģijas un pārtikas/lopbarības ražošanu ir 
sasniedzama, definējot „no-go” kategoriju, piemēram, agrodegvielu. Atkarībā no 
pārtikas situācijas pasaulē būs vajadzīgs vai nu vispārējs aizliegums aramzemi 
izmantot enerģijas iegūšanai, vai noteikta apjoma ierobežojumi. Izmantošanas līmeni 
katru gadu noteiks ES Komisija, konsultējoties ar attiecīgajām atbildīgajām 
organizācijām, piemēram, Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO), ANO 
Attīstības programmu (UNDP) un Pasaules Pārtikas programmu.

c) Definēt „no-go" jomas
„No-go” jomas attiecas uz īpašiem izmantojuma aizliegumiem. Bioloģiskās 
daudzveidības vai kultūras mantojuma ainavu aizsardzība ir panākama tikai ar stingru 
augšupēju aizsardzības režīmu. Šajā nolūkā nepieciešams veikt pasākumus ārpus šīs 
direktīvas ietvariem, lai nostiprinātu starptautisko bioloģiskās daudzveidības 
konvenciju un priekšlikumus pārtraukt mežu izciršanu pasaules mērogā.

d) Definēt stingrus ilgtspējības kritērijus

Nepieciešams pieņemt ilgtspējības kritēriju kopumu, īpaši:

- jāievieš dinamiska siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (GHG) robežvērtība
(pieprasot minimālo vispārēju GHG samazinājumu), lai sasniegtu vismaz 55 vai 
60% GHG samazinājumu, vienlaikus ieviešot sistēmu, kas līdzīga degvielas 
kvalitātes direktīvā paredzētajai sistēmai un kas rada finansiālu stimulu tādu 
degvielu ieviešanai, kurām ir vislabākie GHG rādītāji. Šajā metodikā ietilpst arī 
netiešās zemes izmantošanas izmaiņas (LUC);
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- minimālajām „labas lauksaimniecības prakses” prasībām ir jābūt konkrētākām 
nekā piedāvātajam savstarpējās atbilstības režīmam (īpaši attiecībā uz ūdens, 
pesticīdu un mēslošanas līdzekļu izmantošanu). Komisijas priekšlikums izmantot 
esošo savstarpējās atbilstības režīmu ir pārāk nenoteikts, lai to piemērotu importam 
no valstīm ārpus ES-27 robežām, un rada konkurences ziņā neizdevīgu stāvokli ES 
zemniekiem;

- sociālie kritēriji, piemēram, mazo zemnieku aizsardzībai jaunattīstības valstīs.

Ilgtspējības kritērijus sīkāk noteiks, cieši sadarbojoties ar Anders Wijkman (EPP), kurš 
sagatavo ENVI komitejas atzinumu par atjaunojamiem resursiem, un Dorette Corbey (PSE), 
kura ir referente ziņojumam par degvielas kvalitātes direktīvu (ENVI komiteja).
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