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11.1.2018 A8-0392/324 

Grozījums Nr.  324 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE grupas vārdā 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Tāpēc ir lietderīgi Savienībai 

noteikt saistošu mērķrādītāju — vismaz 

27 % atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru. Dalībvalstīm savs devums šā 

mērķrādītāja sasniegšanā būtu jānosaka 

savu integrēto nacionālo enerģētikas un 

klimata plānu ietvaros atbilstoši Regulā 

[par pārvaldību] noteiktajam pārvaldības 

procesam. 

(7) Tāpēc ir lietderīgi papildus 

nacionālajiem mērķrādītājiem noteikt 

Savienībai saistošu mērķrādītāju — vismaz 

35 % atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru. Dalībvalstīm tikai izņēmuma 

kārtā pienācīgi pamatotos apstākļos, kas 

ir izmērāmi un pārbaudāmi, un 

pamatojoties uz objektīviem un 

nediskriminējošiem kritērijiem būtu jāļauj 

atkāpties no tām paredzētā mērķrādītāja, 

bet ne vairāk kā par 10 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Grozījums Nr.  325 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – aa punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

aa) „atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājs” ir Direktīvā [MDI 

direktīva] definētais aktīvais lietotājs, kurš 

patērē un var uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju, kas saražota 

tā teritorijā, tostarp daudzdzīvokļu namā, 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā vai slēgtā sadales sistēmā, ja vien — 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājiem, kas nav 

mājsaimniecību lietotāji, — šīs darbības 

nav lietotāja primārā saimnieciskā vai 

profesionālā darbība; 

aa) „atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājs” ir Direktīvā [MDI 

direktīva] definētais aktīvais lietotājs vai 

kolektīva lietotāju grupa, kas patērē un var 

uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju, kura 

saražota attiecīgā lietotāja vai grupas 

teritorijā, tostarp daudzdzīvokļu namā, 

dzīvojamā rajonā, komerciālā, rūpnieciskā 

vai koplietojuma pakalpojumu vietā, tajā 

pašā slēgtajā sadales sistēmā vai citās 

vietās, kas atrodas atsevišķi, ja ir 

izveidotas un darbojas virtuālas 

koplietošanas sistēmas. Attiecībā uz 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētājiem, kas nav mājsaimniecību 

lietotāji, šīs darbības nedrīkst būt lietotāja 

primārā saimnieciskā vai profesionālā 

darbība; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Grozījums Nr.  326 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

José Blanco López 

on behalf of the S&D Group 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 13. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

13. Ja enerģijas piegādātāji laiž tirgū 

lietotājiem domātu atjaunojamo 

energoresursu enerģiju vai augstas 

efektivitātes koģenerācijas enerģiju, 

atsaucoties uz vidiskiem labumiem vai 

citiem labumiem, ko dod atjaunojamo 

energoresursu enerģija vai augstas 

efektivitātes koģenerācijas enerģija, 

dalībvalstis enerģijas piegādātājiem prasa 

ar izcelsmes apliecinājumiem norādīt, cik 

liels ir atjaunojamo energoresursu enerģijas 

vai augstas efektivitātes koģenerācijas 

enerģijas apjoms vai īpatsvars. 

13. Ja enerģijas piegādātāji laiž tirgū 

lietotājiem domātu atjaunojamo 

energoresursu enerģiju vai augstas 

efektivitātes koģenerācijas enerģiju, 

atsaucoties uz labumiem, kas nodrošināti 

videi, vai citiem labumiem, kurus dod 

atjaunojamo energoresursu enerģija vai 

augstas efektivitātes koģenerācijas 

enerģija, tad dalībvalstis enerģijas 

piegādātājiem prasa ar izcelsmes 

apliecinājumiem norādīt, cik liels ir 

atjaunojamo energoresursu enerģijas vai 

augstas efektivitātes koģenerācijas 

enerģijas apjoms vai īpatsvars.  

Dalībvalstis izveido attiecīgus 

mehānismus, kas ļauj enerģijas 

ražotājiem apliecināt, ka elektroenerģija 

ir saražota atjaunojamo energoresursu 

iekārtās, kuras ir jaunas un ir uzstādītas 

papildus. 

Tādēļ dalībvalstis no atjaunojamiem 

energoresursiem saražotas 

elektroenerģijas izcelsmes 

apliecinājumiem piešķir „+” zīmi, ja ir 

izpildīti šādi nosacījumi: 

a) ražošanas beigu datums nav vecāks par 

desmit gadiem, skaitot no dienas, kad 

attiecīgā iekārta pieslēgta tīklam, un 

b) iekārta nav saņēmusi atbalstu no valsts 
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atbalsta shēmas. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Grozījums Nr.  327 

Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns) 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) ir tiesīgi veidot un ekspluatēt 

virtuālas koplietošanas sistēmas 

atsevišķās vietās saražotas 

elektroenerģijas patēriņa, uzglabāšanas 

un pārdošanas vajadzībām; 

 (Ja šo grozījumu pieņems, tas būtu 

jāiekļauj starp grozījumiem Nr. 180 un 

Nr. 181.) 

Or. en 


