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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
(ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 
2012/27/ES par energoefektivitāti
(COM(2022)0222 – C9-0184/2022 – 2022/0160(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2022)0222),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 192. panta 
1. punktu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C9-0184/2022),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus,

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-
0000/2022),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem. 

2022/0160 (COD)

1 [OV C .., 0.0.0000, 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].
2 [OV C 0, 0.0.0000, 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].
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Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,

ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un 

Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu un 
194. panta 2. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu3, 
ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu4, 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru5,
tā kā:

(1) Eiropas zaļā kursa6 kontekstā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/11197 
tika noteikts mērķis Savienībai kļūt klimatneitrālai vēlākais 2050. gadā, kā arī vismaz 
55 % mērķrādītājs siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai līdz 2030. gadam. Tādēļ 
jānodrošina taisnīga enerģētikas pārkārtošana, kurā neviena teritorija un iedzīvotājs 
netiek atstāts novārtā un kura balstīta uz efektivitātes palielināšanu, un ievērojami 
lielāks atjaunīgo energoresursu īpatsvars integrētā energosistēmā. 

(2) Ņemot vērā to, ka enerģētikas nozare rada vairāk nekā 75 % no visām siltumnīcefekta 
gāzu emisijām Savienībā, atjaunīgajai enerģijai ir svarīga loma minēto mērķu 
sasniegšanā. Samazinot minētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, atjaunīgā enerģija var 
arī palīdzēt risināt ar vidi saistītus izaicinājumus, piemēram, biodaudzveidības 
samazināšanos un zemes, ūdens un gaisa piesārņojuma samazināšanu saskaņā ar Nulles 
piesārņojuma rīcības plāna mērķiem. 

(2a) Vispārējais konteksts, ko radījis Krievijas iebrukums Ukrainā un Covid-19 
pandēmijas sekas, ir izraisījis enerģijas cenu kāpumu visā Savienībā, tādējādi ir 
radusies nepieciešamība paātrinātā kārtā uzlabot energoefektivitāti un palielināt 
atjaunīgās enerģijas izmantošanu Savienībā. Lai sasniegtu no trešām valstīm 
neatkarīgas energosistēmas ilgtermiņa mērķi, Savienībai būtu jākoncentrējas uz 
paātrinātu zaļo pārkārtošanos un jāievieš uz emisiju samazināšanu balstīta 
enerģētikas politika, ar ko samazina atkarību no importētā fosilā kurināmā un nosaka 

3 OV C [...], [...]., [...]. lpp.
4 OV C [...], [...]., [...]. lpp.
5 Eiropas Parlamenta ... nostāja
6 Komisijas paziņojums COM(2019) 640 final “Eiropas zaļais kurss”.
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”) (OV L 243, 9.7.2021,1. lpp.).
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taisnīgas un pieņemamas cenas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem visās 
ekonomikas nozarēs.

 ▌ 

(4) Ilgas administratīvās procedūras ir viens no galvenajiem šķēršļiem investīcijām 
atjaunīgajā enerģijā un saistītajā infrastruktūrā. Šie šķēršļi ietver attiecībā uz vietas 
izvēli un administratīvām atļaujām projektiem piemērojamo noteikumu sarežģītību, arī 
iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar atsevišķu teritoriju vēsturisko nozīmi, 
projektu un attiecīgo energotīklu ietekmes uz vidi novērtējuma sarežģītību un ilgumu, 
tīkla pieslēguma problēmas, ierobežojumus tehnoloģiju specifikāciju pielāgošanai 
atļaujas piešķiršanas procedūras laikā vai ar atļauju izsniedzēju iestāžu vai tīklu 
operatoru personālu saistītas problēmas. Lai paātrinātu atjaunīgās enerģijas projektu 
izvēršanas tempu, jāpieņem noteikumi, kas vienkāršotu un saīsinātu atļauju piešķiršanas 
procesus, vienlaikus ņemot vērā sabiedrības atbalstu atjaunīgo energoresursu 
enerģijas plašākai izmantošanai. 

(5) Direktīva (ES) 2018/2001 racionalizē prasības, lai vienkāršotu administratīvās 
procedūras atļauju piešķiršanai atjaunīgās enerģijas stacijām, ieviešot noteikumus par 
atjaunīgās enerģijas projektu atļauju piešķiršanas procesa administratīvā posma 
organizēšanu un maksimālo ilgumu, aptverot visas relevantās atļaujas staciju būvēšanai, 
energoatjaunināšanai un darbināšanai, kā arī to pieslēgšanai tīklam. 

(6) Ir jāturpina vienkāršot un saīsināt administratīvo atļauju piešķiršanas procesus 
attiecībā uz atjaunīgās enerģijas stacijām un ar tām saistīto infrastruktūru, ieskaitot 
tīkla pieslēgumus, koordinētā un saskaņotā veidā, lai nodrošinātu, ka Savienība 
sasniedz savus vērienīgos klimata un enerģētikas mērķrādītājus 2030. gadam un mērķi 
panākt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, vienlaikus ņemot vērā Eiropas zaļā kursa 
principu “nekaitēt”. Īsāku un skaidru termiņu ieviešana lēmumiem, kas jāpieņem 
iestādēm, kuras ir kompetentas izsniegt atļaujas atjaunīgās enerģijas iekārtām, 
pamatojoties uz pilnīgiem pieteikumiem, paātrinās atjaunīgās enerģijas projektu 
izvēršanu. Tomēr ir lietderīgi nošķirt projektus, kurus paredzēts realizēt teritorijās, kas 
ir īpaši piemērotas atjaunīgās enerģijas projektu izvēršanai, un kuru termiņus var īpaši 
racionalizēt (atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijas), un projektus, kuri 
atrodas ārpus šīm teritorijām. 

(7) Dažas no visbiežāk sastopamajām problēmām, ar kurām saskaras atjaunīgās enerģijas 
projektu attīstītāji, ir saistītas ar valsts vai reģionālā līmenī noteiktajām 
administratīvajām, atļauju piešķiršanas un tīkla pieslēguma procedūrām, kas ir 
sarežģītas un ilgas, un pietiekama personāla un specializēto tehnisko zināšanu 
trūkumu iestādēs, kas izsniedz atļaujas, lai novērtētu ierosināto projektu ietekmi uz 
vidi. Tāpēc atļauju piešķiršanas procedūrās un atjaunīgās enerģijas projektu procesos ir 
lietderīgi racionalizēt dažus ar vidi saistītus aspektus.

(7a) Sarežģītām, ilgstošām un nepārredzamām administratīvajām procedūrām ir 
nesamērīga ietekme uz iedzīvotājiem, vietējām iestādēm un MVU, kas darbojas kā 
atjaunīgo energoresursu enerģijas pašpatērētāji individuāli vai ar agregatoru un 
atjaunīgās enerģijas energokopienu starpniecību. Tas bieži vien ir saistīts jo īpaši ar 
pieredzes vai zināšanu, finanšu resursu un cilvēkresursu trūkumu, kas neļauj 
orientēties atļauju piešķiršanas un tīkla pieslēguma ierīkošanas procesos. Ir 
jāatvieglo neprofesionālu un nekomerciālu tirgus dalībnieku iespējas sekmīgi 
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orientēties attiecīgo apstiprinājumu saņemšanas procedūrās. Tas būtu jāveicina, 
vajadzības gadījumā veicot vienkāršošanu, kā arī paredzot īpašus segmentus, kuros 
šiem dalībniekiem nav tādas pašas kapacitātes kā citiem profesionāliem, ar 
pietiekamiem resursiem nodrošinātiem tirgus dalībniekiem. Integrētajā atjaunīgās 
enerģijas daudzlīmeņu plānošanā un kartēšanā būtu jāatspoguļo vietējā un reģionālā 
līmenī īstenotā plānošana un kartēšana, kā arī jāapzina atļauju piešķirošo iestāžu 
aplēstās personāla, mācību, finansējuma un tehniskās vajadzības.

(8) Atjaunīgās enerģijas projektu ātrāku ieviešanu vajadzētu atbalstīt ar integrētu 
daudzlīmeņu plānošanu un atjaunīgās enerģijas kartēšanu, ko dalībvalstis veiktu 
strukturētā sadarbībā ar vietējām un reģionālajām iestādēm. Dalībvalstīm būtu 
jāapzina sauszemes, virszemes, pazemes un jūras teritorijas, kas nepieciešamas, lai 
ierīkotu stacijas enerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem, tādējādi izpildot 
valsts devumu nolūkā sasniegt pārskatīto 2030. gada atjaunīgās enerģijas 
mērķrādītāju, kas noteikts Direktīvas (ES) 2018/2001 3. panta 1. punktā, kā arī 
apakšmērķrādītājus, kas noteikti Regulas (ES) 2021/1119 15.a un 22.a pantā, 
23. panta 1. punktā, 24. panta 4. punktā un 25. panta 1. punktā, un tās 2. pantā 
noteikto klimatneitralitātes mērķi.  Šādām teritorijām būtu jāatspoguļo to aplēstās 
trajektorijas un kopējā plānotā uzstādītā jauda, un tās būtu jāidentificē, izmantojot 
atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju, kas noteikta dalībvalstu ▌valsts enerģētikas un klimata 
plānos, kurus atjaunina saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 14. pantu. Apzinot 
nepieciešamās sauszemes, virszemes, pazemes un jūras teritorijas, būtu jāņem vērā 
atjaunīgo energoresursu pieejamība un dažādu sauszemes un jūras teritoriju piedāvātais 
potenciāls atjaunīgās enerģijas ražošanai, izmantojot atšķirīgas tehnoloģijas, 
prognozētais enerģijas pieprasījums kopumā un dažādos dalībvalsts reģionos, ņemot 
vērā energoefektivitāti un sistēmu efektivitāti, relevantās energotīkla infrastruktūras, 
enerģijas, tostarp situmenerģijas, uzkrāšanas kompleksu un citu elastīguma rīku 
pieejamība, ņemot vērā jaudu, kas vajadzīga, lai nodrošinātu pieaugošo atjaunīgās 
enerģijas apjomu, potenciāls aktīvi iesaistīt iedzīvotājus energosistēmā, tiem 
darbojoties kā atjaunīgo energoresursu enerģijas pašpatērētājiem individuāli vai ar 
agregatoru un energokopienu starpniecību. Turklāt dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka 16. panta 1. un 2. punktā minētās administratīvās atļaujas būvēt, atjaunot un 
ekspluatēt stacijas enerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem tiek 
uzskatītas kā galīgie lēmumi par kompetentās iestādes vai kompetento iestāžu 
procedūras iznākumu attiecībā uz zemes izmantošanas noteikšanu teritorijā, kurā 
minētās stacijas atradīsies. 

(9) Dalībvalstīm par atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijām būtu 
jāizraugās tādas vietas, kuras ir īpaši piemērotas atjaunīgās enerģijas projektu 
izvēršanai, diferencējot tehnoloģijas, un kurās nav gaidāms, ka konkrēta veida 
atjaunīgās enerģijas izmantošanai būs būtiska ietekme uz vidi un pārtikas nekaitīgumu 
attiecībā uz lauksaimniecisko ražošanu. Atjaunīgo energoresursu paātrinātas 
apguves teritorijām vajadzētu būt īpaši piemērotām, lai tur izveidotu atjaunīgo 
energoresursu enerģijas ražošanas stacijas. Tomēr atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijās nebūtu jāuzstāda biomasas sadedzināšanas stacijas, 
izņemot tās, kas atrodas tālākā reģionā, kā minēts LESD 349. pantā, kur īpašu 
vajadzību dēļ varētu pieņemt izņēmumus. Izraugoties atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijas, dalībvalstīm jāizvairās no aizsargājamām teritorijām un 
jāapsver atjaunošanas plāni. Atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijas 
būtu jāizveido vismaz vēja turbīnām un saules elektrostacijām, un tās varētu izveidot 
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biometāna ražotnēm.  Dalībvalstis var izraudzīties atjaunīgo energoresursu paātrinātas 
apguves teritorijas, kas ir specifiskas vienam vai vairākiem atjaunīgās enerģijas staciju 
veidiem, un tām būtu jānorāda atjaunīgās enerģijas veids vai veidi, kas ir piemēroti 
ražošanai katrā atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijā. 

(9a) Pārtikas ražošanai ir jāpiešķir prioritāte salīdzinājumā ar enerģijas ražošanu, un 
enerģijas ražošanai nevajadzētu samazināt pārtikas ražošanu vai kultūraugu ražību, 
jo abas šīs darbības var notikt un tām jānotiek paralēli, kā arī jāizmanto sinerģija. Lai 
to panāktu, ir jāveicina atjaunīgās enerģijas ražošana dažādos veidos un vietās, kas 
ir viegli pieejamas lauksaimniekiem, ka arī atbilstīgi lauku saimniecības vajadzībām. 
Dalībvalstīm jāizvairās no tā, ka produktīva lauksaimniecības zeme, lauksaimniecības 
platības, kurās ražo augstas kvalitātes lauksaimniecības pārtikas produktus un 
produktus, kam ir īpaša saikne ar vietējo ainavu un kultūru, tiek izraudzītas par 
atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijām. Atjaunīgo energoresursu 
izmantošana, piemēram, biometāna ražošana, būtu jāstimulē teritorijās, kas atrodas 
netālu no lauksaimniecības objektiem, proti, teritorijās, kas ir tuvu lauksaimniecības 
zemei un lauksaimniecības uzņēmumiem, kā arī lauksaimniecībā neizmantotās 
platībās, kas atrodas uz lauksaimniecības zemes. Atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijām prioritārā kārtā vajadzētu atrasties tuvu tiešajiem 
lietotājiem vai teritorijām ar tagadējo infrastruktūru, un vietās, kur atlieku plūsmas 
vai lauksaimniecības atkritumus var izmantot atjaunīgās enerģijas ražošanai.

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/42/EK8 ir noteikts, ka ietekmes uz vidi 
novērtējumi ir svarīgs instruments, ko izmanto, lai plānu un programmu sagatavošanā 
un pieņemšanā ņemtu vērā vides apsvērumus. Lai izraudzītos atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijas, dalībvalstīm būtu jāsagatavo plāns (plāni), kas ietver 
teritoriju apzināšanu un piemērojamos noteikumus, kā arī mitigācijas pasākumus vai 
projektus, kuri tiek īstenoti katrā atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves 
teritorijā. Minēto teritoriju lielumam vajadzētu būt samērīgam ar atjaunīgās enerģijas 
izmantošanas mērķiem un apakšmērķrādītājiem, kas noteikti Direktīvā (ES) 
2018/2001 un nacionālajos enerģētikas un klimata plānos, kurus atjaunina saskaņā 
ar Regulas (ES) 2018/1999 14. pantu. Dalībvalstis var sagatavot vienu vienotu plānu 
visām atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijām un tehnoloģijām vai 
tehnoloģijām specifiskus plānus, apzinot vienu vai vairākas atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijas. Katra plāna ietvaros būtu jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums saskaņā ar Direktīvā 2001/42/EK izklāstītajiem nosacījumiem, lai 
novērtētu ikvienas atjaunīgās enerģijas tehnoloģijas ietekmi uz relevantajām teritorijām, 
kuras norādītas šādā plānā. Ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana šādam nolūkam 
saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK ļautu dalībvalstīm izmantot integrētāku un efektīvāku 
pieeju plānošanai un ņemt vērā vides apsvērumus plānošanas procesa agrīnā posmā 
stratēģiskā līmenī. Tas veicinātu dažādu atjaunīgo energoresursu apguves ātrāku un 
racionālāku izvēršanu, vienlaikus samazinot šādu projektu negatīvo ietekmi uz vidi. 

(11) Pēc tam, kad pieņemts plāns (plāni), kurā tiek izraudzītas atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijas, dalībvalstīm būtu jāuzrauga plānu un programmu 
īstenošanas būtiskā ietekme uz vidi, lai cita starpā agrīnā stadijā noskaidrotu 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu.
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▌nelabvēlīgu ietekmi un varētu veikt pienācīgus koriģējošus pasākumus saskaņā ar 
Direktīvu 2001/42/EK. 

(12) Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) 
Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem9 (“Orhūsas konvencija”) noteikumi 
attiecībā uz pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, jo īpaši noteikumi, kas attiecas uz 
sabiedrības dalību un iespēju vērsties tiesā, ▌joprojām ir piemērojami.

(12a) Lai palielinātu sabiedrības atbalstu atjaunīgās enerģijas projektiem un iedzīvotājiem 
un vietējām kopienām ļautu pašiem ražot enerģiju un to patērēt, dalībvalstīm būtu 
jāīsteno atbilstīgi pasākumi, ar ko iedzīvotājus pienācīgi informētu par jauniem 
projektiem, un vienlīdz būtu jāveicina un jāsekmē iedzīvotāju līdzdalība šādos 
projektos, cita starpā ar atjaunīgās enerģijas energokopienu starpniecību.

(13) Atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritoriju izraudzīšanā būtu jācenšas 
nodrošināt, lai atjaunīgās enerģijas ražošana šajās teritorijās kopā ar esošajām atjaunīgās 
enerģijas stacijām, nākotnē paredzētām atjaunīgās enerģijas stacijām ārpus šādām 
teritorijām un sadarbības mehānismiem būtu pietiekama, lai panāktu dalībvalstu 
devumu virzībā uz Savienības atjaunīgās enerģijas mērķrādītāju, kas noteikts Direktīvas 
(ES) 2018/2001 3. panta 1. punktā. 

(14) Izraudzītajās atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijās uz atjaunīgās 
enerģijas projektiem, kuri atbilst dalībvalstu sagatavotajā plānā (plānos) identificētajiem 
noteikumiem un pasākumiem, būtu jāattiecina pieņēmums, ka tiem nav būtiskas 
ietekmes uz vidi. Tāpēc būtu jāparedz atbrīvojums no nepieciešamības veikt īpašu 
ietekmes uz vidi novērtējumu projektu līmenī Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/92/ES10 izpratnē, izņemot tādus projektus, kuri varētu radīt būtisku 
ietekmi uz vidi citā dalībvalstī vai, ja dalībvalsts, kas varētu tikt būtiski ietekmēta, to 
pieprasa. Pienākumi, kas izriet no ANO EEK Espo 1991. gada 25. februāra Konvencijas 
par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, būtu joprojām jāpiemēro 
attiecībā uz dalībvalstīm gadījumos, kuros projekts varētu radīt ievērojamu pārrobežu 
ietekmi trešā valstī.

(15) Atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritoriju izraudzīšanai būtu jānodrošina, 
ka atjaunīgās enerģijas stacijas, to pieslēgums tīklam, kā arī līdzās izvietotie enerģijas 
uzkrāšanas kompleksi, kas atrodas šajās teritorijās, gūst labumu no prognozējamības un 
racionalizētām administratīvajām procedūrām. Jo īpaši projektiem, kas atrodas 
atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijās, būtu jāgūst labums no 
paātrinātām administratīvajām procedūrām, tostarp piekrišanas klusējot, ja kompetentā 
iestāde noteiktajā termiņā nesniedz atbildi uz administratīvu darbību un ja vien uz 
konkrēto projektu neattiecas ietekmes uz vidi novērtējums. Šiem projektiem vajadzētu 
arī gūt labumu no skaidri noteiktiem termiņiem un juridiskās noteiktības attiecībā uz 
paredzamo procedūras iznākumu. Pēc tam, kad ir iesniegts pieteikums projektiem 
atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijā, dalībvalstīm būtu jāveic šādu 

9 Padomes Lēmums 2005/370/EK (2005. gada 17. februāris) par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz 
Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs 
saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005., 1. lpp.).  
10 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku 
un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.
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pieteikumu ātra izvērtēšana, lai noskaidrotu, vai kāds no šādiem projektiem visticamāk 
varētu radīt būtisku neparedzētu negatīvu ietekmi, ņemot vērā vides jutīgumu 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kurā projekts atrodas, kas nav tikusi apzināta, veicot tā plāna 
(plānu) ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK, ar ko izraugās 
atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijas. Visi projekti, kas atrodas 
atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijās, šāda izvērtēšanas procesa 
beigās būtu jāuzskata par apstiprinātiem. Tikai tad, ja dalībvalstīm ir skaidri pierādījumi, 
lai uzskatītu, ka konkrēts projekts, ļoti iespējams, var izraisīt šādu būtisku neparedzētu 
negatīvu ietekmi, dalībvalstīm pēc šāda lēmuma pamatošanas būtu jāveic šāda projekta 
ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar Direktīvu 2011/92/EK un, attiecīgā gadījumā, 
saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK11. Ņemot vērā vajadzību paātrināt atjaunīgo 
energoresursu plašāku izmantošanu, šāds novērtējums būtu jāveic sešu mēnešu laikā. 

(15a) Dalībvalstis ir vienojušās attīstīt saskaņotu Eiropas “Natura 2000” tīklu un 
ierosinājušas Komisijai atbilstošas Kopienas nozīmes teritorijas saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un īpašas aizsargājamās teritorijas, kas izraudzītas saskaņā ar 
Direktīvu 2009/147/EK12. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka saskaņā ar 
Direktīvā 2009/147/EK un Direktīvā 92/43/EEK noteiktajiem zinātniskajiem 
kritērijiem valstu sarakstos iekļautās teritorijas netiek izraudzītas par atjaunīgo 
energoresursu paātrinātas apguves teritorijām, izņemot mākslīgas un apbūvētas 
platības, kas atrodas attiecīgajās teritorijās, piemēram, jumti, stāvvietas vai transporta 
infrastruktūra.

(16) Ņemot vērā vajadzību paātrināt atjaunīgo energoresursu plašāku izmantošanu, atjaunīgo 
energoresursu paātrinātas apguves teritoriju apzināšanai nevajadzētu kavēt notiekošos 
un turpmākos atjaunīgās enerģijas projektus visās teritorijās, kas ir pieejamas atjaunīgās 
enerģijas izvēršanai. Uz šādiem projektiem arī turpmāk būtu jāattiecina pienākums veikt 
īpašu ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2001/92/ES, un uz tiem būtu 
jāattiecina arī procedūras, kas paredzētas atjaunīgās enerģijas projektiem, kuri atrodas 
ārpus atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijām. Lai paātrinātu atļauju 
izsniegšanu tādā apjomā, kāds nepieciešams Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktā 
atjaunīgās enerģijas mērķrādītāja sasniegšanai, būtu jāvienkāršo un jāracionalizē arī 
procedūras, kas piemērojamas projektiem ārpus atjaunīgo energoresursu paātrinātas 
apguves teritorijām, ieviešot skaidrus maksimālos termiņus visiem procedūras 
posmiem, tostarp īpašiem ietekmes uz vidi novērtējumiem katram projektam.

(17) Telpas vairākkārtēja izmantošana atjaunīgās enerģijas ražošanai un citiem sauszemes 
un jūras resursu lietojumiem (piemēram, pārtikas ražošanai vai dabas aizsardzībai, vai 
atjaunošanai) atvieglo zemes un jūras izmantošanas ierobežojumus. Šajā kontekstā 
telpiskā plānošana ir būtisks instruments, ar ko jau agrīnā stadijā var noskaidrot un 
kontrolēt sinerģiju sauszemes un jūras izmantošanā. Dalībvalstīm būtu jāizpēta, 
jāveicina un jāatbalsta to teritoriju vairākkārtēja izmantošana, kuras apzinātas pieņemto 
telpiskās plānošanas pasākumu rezultātā. 

(18) Atjaunīgās enerģijas staciju būvniecība un darbība var izraisīt putnu un citu saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK vai Direktīvu 2009/147/EK aizsargāto sugu nonāvēšanu vai 
traucēšanu. Tomēr, ja projektā tā būvniecības un darbības laikā ir pieņemti pienācīgi 

11 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
12 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas 

putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).
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mitigācijas pasākumi, lai izvairītos no sadursmēm vai traucēšanas, ja tiek veikta 
pienācīga uzraudzība, lai novērtētu šādu pasākumu efektivitāti un, ņemot vērā apkopoto 
informāciju, tiek veikti turpmākie nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka nav 
būtiskas negatīvas ietekmes uz attiecīgās sugas populāciju, tad šādu nonāvēšanu vai 
traucēšanu minēto direktīvu izpratnē neuzskata par tīšu. 

(19) Lai veicinātu atjaunīgās enerģijas mērķrādītāju sasniegšanu, ievērojams potenciāls ir ne 
tikai jaunu un inovatīvu atjaunīgās enerģijas staciju ierīkošanai, bet arī esošo atjaunīgās 
enerģijas staciju energoatjaunināšanai. Tā kā parasti esošās atjaunīgās enerģijas stacijas 
ir ierīkotas objektos ar ievērojamu atjaunīgo energoresursu potenciālu, 
energoatjaunināšana var nodrošināt šo objektu turpmāku izmantošanu, vienlaikus 
samazinot nepieciešamību izraudzīties jaunus objektus atjaunīgās enerģijas projektu 
īstenošanai. Energoatjaunināšana ietver papildu priekšrocības, piemēram, esošo tīkla 
pieslēgumu, lielāku sabiedrības akceptu un informētību par ietekmi uz vidi. Atjaunīgās 
enerģijas staciju energoatjaunināšanas projekti ir saistīti ar esošo projektu izmaiņām vai 
paplašināšanu dažādās pakāpēs. Atļauju piešķiršanas procesā, tostarp ietekmes uz vidi 
novērtējumos un izvērtēšanā, atjaunīgās enerģijas staciju energoatjaunināšanas 
projektiem būtu jāierobežo iespējamā ietekme, ko rada izmaiņas vai paplašināšana 
salīdzinājumā ar sākotnējo projektu. 

(20) Ar Direktīvu (ES) 2018/2001 tiek ieviestas racionalizētas atļauju piešķiršanas 
procedūras energoatjaunināšanai. Lai reaģētu uz pieaugošo vajadzību pēc esošo 
atjaunīgās enerģijas staciju energoatjaunināšanas un pilnībā izmantotu tās sniegtās 
priekšrocības, ir lietderīgi noteikt vēl īsāku procedūru tādu atjaunīgās enerģijas staciju 
energoatjaunināšanai, kuras atrodas atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves 
teritorijās, tostarp īsāku izvērtēšanas procedūru. Lai veiktu tādu esošo atjaunīgās 
enerģijas staciju energoatjaunināšanu, kuras atrodas ārpus atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijām, dalībvalstīm būtu jānodrošina vienkāršots un ātrs 
atļauju piešķiršanas process, kas nedrīkst pārsniegt vienu gadu, vienlaikus ņemot vērā 
Eiropas zaļā kursa principu “nekaitēt”.

(21) Saules enerģijas iekārtu uzstādīšana kopā ar saistītām krātuvēm, tostarp līdzās 
izvietotām siltumenerģijas un elektroenerģijas krātuvēm, un tīkla pieslēgumu esošās 
vai topošās struktūrās, kas izveidotas citām funkcijām, nevis saules enerģijas ražošanai 
(izņemot mākslīgas ūdens virsmas), piemēram, uz jumtiem, stāvvietās, uz ceļiem un 
dzelzceļiem, parasti nerada bažas par konkurējošiem telpas izmantošanas veidiem vai 
ietekmi uz vidi. Tādēļ attiecībā uz šādām iekārtām varētu būt noderīgas īsākas atļauju 
piešķiršanas procedūras. 

(22) Atjaunīgie energoresursi ir ļoti svarīgi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, samazinātu 
enerģijas cenas, samazinātu Savienības atkarību no fosilā kurināmā un nodrošinātu 
Savienības apgādes drošību. Relevanto Savienības vides tiesību aktu vajadzībām 
nepieciešamajos katra gadījuma novērtējumos, lai pārliecinātos, vai stacija, kas ražo 
enerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem, tās pieslēgums tīklam, pats saistītais tīkls 
vai uzkrāšanas aktīvi pārstāv sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, dalībvalstīm būtu 
jāpieņem, ka šīs stacijas un ar tām saistītā infrastruktūra ir sevišķi svarīgās sabiedrības 
interesēs un kalpo sabiedrības veselībai un drošībai, izņemot gadījumus, kad ir skaidri 
pierādījumi, ka šiem projektiem ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi, ko nevar mazināt 
vai kompensēt. Uzskatot, ka šādas stacijas ir sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs un 
kalpo sabiedrības veselībai un drošībai, šādiem projektiem būtu noderīgi veikt 
vienkāršotu novērtējumu. 
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(23) Lai nodrošinātu šajā direktīvā paredzēto noteikumu vienmērīgu un efektīvu īstenošanu, 
Komisija atbalsta dalībvalstis, izmantojot tehniskā atbalsta instrumentu13, kas nodrošina 
īpaši pielāgotas tehniskās zināšanas, lai izstrādātu un īstenotu reformas, tostarp 
reformas, kas palielina no atjaunīgiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanu, 
veicinot labāku energosistēmu integrāciju, apzinot konkrētas teritorijas, kas ir īpaši 
piemērotas atjaunīgās enerģijas ražošanas staciju ierīkošanai un racionalizējot sistēmu 
atļauju piešķiršanai un atļauju piešķiršanas procesiem, kuri attiecas uz atjaunīgās 
enerģijas stacijām. Tehniskais atbalsts, piemēram, ietver administratīvās kapacitātes 
stiprināšanu, tiesiskā regulējuma saskaņošanu un relevantās labākās prakses apmaiņu. 

(23a) Komisijai turklāt būtu jāparedz īpaša sistēma atkāpēm no valsts atbalsta 
noteikumiem, lai dalībvalstis varētu atbilstoši pielāgot atbalstu iniciatīvām un 
ieguldījumiem atjaunīgo energoresursu, pašražošanas un energoefektivitātes jomā.

(24) Tāpēc Direktīva (ES) 2018/2001 būtu attiecīgi jāgroza. 

 ▌ 

(25a) Tam, ka ar dotācijām un citām atbalsta shēmām tiek stimulēta saules enerģijas ieguve 
un izmantošana, nebūtu jāliedz šādu enerģiju pārdot tīklā no privātiem, komerciāliem 
un lauksaimniecības avotiem.

(25b) Lauksaimniecības nozarei var būt izšķiroša loma enerģētikas pārkārtošanā lauku 
reģionos un lauku kopienās, jo īpaši ņemot vērā decentralizēto ražošanu. Tāpēc 
iespēju ražot enerģiju, izmantojot saules baterijas, kā sekundāru darbību nevajadzētu 
ierobežot tikai ar pašpatēriņu, bet to varētu apsvērt, piemēram, kombinācijā ar citiem 
enerģijas ražošanas veidiem. Dalībvalstīm ar mērķtiecīgiem finansēšanas 
mehānismiem būtu jāmudina lauksaimnieki izmantot saules enerģijas iekārtas lauku 
saimniecībās, jo īpaši attīstīt saules enerģijas agroprojektus uz jaunām 
lauksaimniecības ēkām un ražot biometānu, lai sekmētu atjaunīgo energoresursu 
plašāku izmantošanu, vienlaikus nodrošinot papildu ienākumus lauksaimniekiem. 
Maza mēroga enerģijas ražošanas iekārtām lauku saimniecībās ir liels potenciāls 
uzlabot apriti saimniecībā, pārveidojot saimniecības atkritumu un atlieku plūsmas, 
piemēram, kūtsmēslus, siltumenerģijā un elektroenerģijā, un ir svarīgi mudināt 
lauksaimniekus ieguldīt šajās tehnoloģijās. Pārliecinošāk būtu jāveicina tīkla 
pilnveidošana lauku reģionos, lai saimniecības reāli varētu izmantot visas iespējas 
sekmēt enerģētikas pārkārtošanu ar decentralizētu elektroenerģijas ražošanu. Par 
prioritārām būtu jānosaka ģeogrāfiskas vietas ar augstu starojuma līmeni, jo saules 
enerģijas paneļu izejvielas ir ierobežots resurss. Turklāt lauksaimnieki un viņus 
pārstāvošās organizācijas būtu jāiesaista atjaunīgo energoresursu paātrinātas 
apguves teritoriju izraudzīšanā.

▌  

▌  

▌ 

▌ 

(30) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus, proti, siltumnīcefekta gāzu emisiju, 
energoatkarības un enerģijas cenu samazināšanu nevar pietiekami labi sasniegt 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/240 (2021. gada 10. februāris), ar ko izveido 
tehniskā atbalsta instrumentu.
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atsevišķās dalībvalstīs, bet rīcības mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi 
minētā mērķa sasniegšanai. 

(31) Saskaņā ar Dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko 
deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem14 dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot savus 
transponēšanas pasākumus, pamatotos gadījumos pievienot vienu vai vairākus 
dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām 
daļām valsts transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs 
uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota, it sevišķi sakarā ar Eiropas 
Savienības Tiesas spriedumu lietā Komisija/Beļģija15 (lieta C-543/17),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Grozījumi Direktīvā (ES) 2018/2001

Direktīvu (ES) 2018/2001 groza šādi:

(1) direktīvas 2. pantā iekļauj šādu punktu:

“(9a) “atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorija” ir konkrēta vieta uz 
sauszemes vai jūrā, ko dalībvalsts, ņemot vērā aktīvus, kas vajadzīgi šādu teritoriju 
pieslēgšanai tīklam un saistītajiem energotīkliem, noteikusi par prioritāru, jo tā ir 
īpaši piemērota tādu staciju paātrinātai ierīkošanai, kurās ražo enerģiju no 
atjaunīgajiem energoresursiem, izņemot biomasas sadedzināšanas stacijas;”

 ▌ 

(3) direktīvas 15. pantā iekļauj šādu ▌punktu:

“2.a Dalībvalstis veicina inovatīvu atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju, cita starpā ražošanas, 
kopīgošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju, testēšanu ierobežotu laiku reālos apstākļos 
īstenotos pilotprojektos; testēšanu veic kompetentās iestādes uzraudzībā saskaņā ar 
piemērojamajiem ES tiesību aktiem un pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas nodrošina 
energosistēmas drošu darbību un palīdz izvairīties no nesamērīgas ietekmes uz iekšējā tirgus 
darbību. Neskarot 17. pantu, dalībvalstis nodrošina, ka atļauju piešķiršanas procedūra 
šādām inovatīvām atjaunīgo energoresursu tehnoloģijām ir vismaz tikpat ātra kā atjaunīgo 
energoresursu paātrinātas apguves teritorijās.”
(4) iekļauj šādu ▌pantu:

“15.b pants
To teritoriju integrēta daudzlīmeņu kartēšana un plānošana, kuras vajadzīgas valstu 

devumiem nolūkā sasniegt 2030. gadam izvirzīto atjaunīgās enerģijas mērķrādītāju un 
klimatneitralitātes mērķi

(1) Līdz ... [1 gads pēc stāšanās spēkā] dalībvalstis veic integrētu daudzlīmeņu 
kartēšanu un plānošanu atjaunīgo energoresursu apguves izvēršanai visā 

14  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.
15 Tiesas 2019. gada 8. jūlija spriedums lietā Komisija/Beļģija, C-543/17, ECLI: ES: C:2019:573.
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valsts teritorijā, koordinējot to ar visām relevantajām valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm, nolūkā apzināt iekšzemes potenciālu un atjaunīgās 
enerģijas projektu izvēršanai pieejamās sauszemes, virszemes, pazemes un 
jūras teritorijas. Dalībvalstis arī apzina uzstādīto jaudu, kā arī zemes, 
virszemes, pazemes un jūras teritorijas, kas vajadzīgas enerģijas ražošanai no 
atjaunīgajiem energoresursiem, un ar tām saistīto infrastruktūru, piemēram, 
tīklu un enerģijas, tostarp siltumenerģijas, uzkrāšanas kompleksus, un kas 
nepieciešamas, lai izpildītu savu valsts devumu nolūkā sasniegt atjaunīgās 
enerģijas 2030. gada mērķrādītāju ▌saskaņā ar šīs direktīvas 3. pantu, kā arī 
apakšmērķrādītājus, kas noteikti Regulas (ES) 2021/1119 15.a un 22.a pantā, 
23. panta 1. punktā, 24. panta 4. punktā un 25. panta 1. punktā, un līdz 
2050. gadam panāktu klimatneitralitāti saskaņā ar tās 2. pantu. Šādas 
teritorijas ir samērīgas ar aplēstajām trajektorijām un kopējo plānoto atjaunīgās 
enerģijas tehnoloģiju uzstādīto jaudu, kas noteikta dalībvalstu nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos, kuri atjaunināti saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1999 14. pantu un 15. panta 6. punktu, kā arī jūras telpiskajā 
plānošanā, tostarp plānojumos, kas minēti Direktīvas 2014/89/ES16 8. pantā. 

(2) Apzinot 1. punktā minētās teritorijas, dalībvalstis ņem vērā: 

(a) atjaunīgās enerģijas resursu pieejamību un dažādu tehnoloģiju atjaunīgās 
enerģijas ražošanas potenciālu sauszemes un jūras teritorijās; 

(b) prognozēto valsts un reģionālā mēroga enerģijas pieprasījumu, ņemot 
vērā aktīvās pieprasījumreakcijas potenciālo elastīgumu un paredzamos 
efektivitātes ieguvumus un energosistēmas integrāciju; 

(c) relevanto energotīklu, tīkla infrastruktūras, uzkrāšanas un citu elastīguma 
rīku pieejamību vai šādas tīkla infrastruktūras un krātuvju izveides vai 
modernizēšanas potenciālu.

(ca) atjaunīgo energoresursu enerģijas pašpatērētāju un atjaunīgās 
enerģijas energokopienu iesaistīšanas potenciālu, kas novērtēts saskaņā 
ar 21. un 22. pantu;

(cb) atklātu, iekļaujošu un efektīvu sabiedrisko apspriešanu rezultātus un 
attiecīgo vietējo iestāžu un visu attiecīgo ieinteresēto personu 
iesaistīšanu, lai 15.b un 15.c pantā minēto teritoriju noteikšanā tiktu 
ņemts vērā sabiedrības viedoklis;

(cc) atjaunīgās enerģijas projektus saistībā ar gaidāmajām jaunajām 
mākslīgajām struktūrām, piemēram, stāvvietām, ceļiem, dzelzceļiem un 
rūpniecības zonām;

(cd) paredzamo rūpniecības attīstību un nodarbinātību saistībā ar atjaunīgās 
enerģijas projektiem skartajās vietējās kopienās.

(3) Dalībvalstis dod priekšroku tam, ka 1. punktā minētā pienākuma rezultātā 
apzinātās teritorijas tiek izmantotas vairākiem mērķiem ar nosacījumu, ka 
atjaunīgo energoresursu enerģijas staciju uzstādīšana ir savienojama ar 
līdzšinējiem lietojumiem.

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/89/ES (2014. gada 23. jūlijs), ar ko izveido jūras 
telpiskās plānošanas satvaru (OV L 257, 28.8.2014., 135. lpp.).
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(3a) Apzinot atjaunīgo energoresursu enerģijas staciju uzstādīšanai vajadzīgās 
zemes, pazemes, virszemes un jūras teritorijas, dalībvalstis ievieš mehānismu 
uz atjaunīgajiem energoresursiem balstītu siltumapgādes tīklu un elektrotīklu 
attīstības atbalstam, lai nodrošinātu pilnībā integrētu energosistēmu. 

(3b) Ja liela mēroga biometāna ražotnes valsts līmenī ir definētas kā iekārtas, kurās 
veic atkritumu reģenerācijas darbības, kā uzskaitīts Direktīvas 2008/98/EK 
II pielikuma 11. punktā, dalībvalstis var iekļaut attiecīgās ražotnes 
atjaunīgajos energoresursos, kad izraugās atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijas.

(3c) Dalībvalstis periodiski pārskata un atjaunina šā panta 1. punktā minētās 
teritorijas, ja ne citādi, tad vismaz saistībā ar nacionālo klimata un enerģētikas 
plānu atjaunināšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 14. pantu.

(3d) Dalībvalstis mudina un atbalsta vietējās un reģionālās iestādes izstrādāt un 
īstenot pilsētās, pašpatērētāju un atjaunīgās enerģijas energokopienu 
saražotās atjaunīgās enerģijas trajektorijas vai mērķrādītājus.” 

(5) iekļauj šādu ▌pantu:

“15.c pants
Atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijas

(1) Līdz ... [2 gadi pēc stāšanās spēkā] dalībvalstis sadarbībā ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm pieņem plānu (plānus), kurā 15.b panta 1. punktā 
minētajās teritorijās ir izraudzītas atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves 
teritorijas vienam vai vairākiem atjaunīgo energoresursu veidiem. Minēto 
teritoriju lielums ir samērīgs ar atjaunīgās enerģijas izmantošanas mērķiem 
un apakšmērķrādītājiem, kas noteikti šajā Direktīvā (ES) un nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos, kuri atjaunināti saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1999 14. pantu. Minētajā plānā (plānos), ar ko nosaka atjaunīgo 
energoresursu paātrinātas apguves teritorijas, dalībvalstis: 

(a) izraugās pietiekami viendabīgas sauszemes un jūras teritorijas, kurās, 
ņemot vērā izvēlētās teritorijas īpatnības, nav paredzams, ka konkrēta 
veida vai veidu atjaunīgās enerģijas izvēršanai būs būtiska ietekme uz vidi. 
Sauszemes un jūras teritoriju kopējais apjoms būtiski ietekmē prasību 
izpildi attiecībā uz teritorijām, kas apzinātas saskaņā ar šīs direktīvas 
15.b panta 1. punktu, lai sasniegtu 2030. gada atjaunīgās enerģijas 
mērķrādītāju, un to iekļauj dalībvalstu nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos, kurus atjaunina saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 
14. pantu. To darot, dalībvalstis: 

i) prioritāti piešķir mākslīgām un apbūvētām platībām, piemēram, 
jumtiem un ēku fasādēm, transporta infrastruktūras teritorijām un 
to tiešai apkārtnei, stāvvietām, lauku saimniecību objektiem, 
atkritumu poligoniem, rūpnieciskiem objektiem, raktuvēm ▌un 
attiecīgā gadījumā mākslīgām un apbūvētām platībām, piemēram, 
komunālo notekūdeņu attīrīšanas objektiem, mākslīgiem ezeriem, 
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iekšzemes ūdenstilpēm vai ūdenskrātuvēm, un noplicinātai zemei, 
kas nav izmantojama lauksaimniecībā;

ii) izslēdz Natura 2000 teritorijas un dabas parkus un rezervātus, 
apzinātos putnu un jūras zīdītāju migrācijas ceļus saskaņā ar 
labākajiem pieejamajiem datiem un ekoloģiskos koridorus, kā arī 
citas teritorijas, kas noskaidrotas, pamatojoties uz jutīguma kartēm 
un nākamajā punktā minētajiem rīkiem, izņemot šādās vietās esošas 
mākslīgas un apbūvētas platības, piemēram, jumtus, stāvvietas vai 
transporta infrastruktūru;

iii) to teritoriju apzināšanā, kurās atjaunīgās enerģijas stacijām nebūtu 
būtiskas ietekmes uz vidi, izmanto visus piemērotos rīkus un datu 
kopas, vajadzības gadījumā arī konkrētās vietas apsekojumus, 
tostarp savvaļas dzīvnieku jutīguma kartēšanu, un pilnībā ņem vērā 
datus, kas Natura 2000 tīkla izveides kontekstā pieejami gan 
attiecībā uz dzīvotņu veidiem un sugām saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK17, gan attiecībā uz putniem un teritorijām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK18;

iv) likvidē administratīvos šķēršļus un nodrošina pietiekami daudz 
labi apmācītu darbinieku un administratīvo resursu;

 (b) izstrādā pienācīgus noteikumus par izraudzītajām atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijām, arī par mitigācijas pasākumiem, kas 
jāpieņem attiecībā uz atjaunīgās enerģijas staciju, līdzās izvietotu enerģijas 
uzkrāšanas kompleksu, kā arī to pieslēgšanai tīklam vajadzīgo aktīvu 
ierīkošanu, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, būtiski samazinātu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
piemēroti pienācīgi mitigācijas pasākumi, lai nodrošinātu 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 2. punktā un 12. panta 1. punktā, 
Direktīvas 2009/147/EEK 5. pantā un Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta a) apakšpunkta i) ▌ punktā noteikto prasību īstenošanu, 
nepieļautu stāvokļa pasliktināšanos un panāktu labu vides stāvokli vai 
ekoloģisko potenciālu saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
1. punktu. Šādi noteikumi ir pielāgoti katras apzinātās atjaunīgo 
energoresursu paātrinātas apguves teritorijas specifikai, katrā teritorijā 
izvēršamajai atjaunīgās enerģijas tehnoloģijai vai tehnoloģijām un 
identificētajai ietekmei uz vidi. Neskarot 16.a panta 4. un 5. punktu, ja 
atsevišķajos projektos šādi noteikumi tiek ievēroti un pienācīgi mitigācijas 
pasākumi tiek īstenoti, tad pieņem, ka projekti minētos noteikumus 
nepārkāpj. Ja nav plaši testēts, cik efektīvi ir jaunieviesti mitigācijas 
pasākumi, kuru nolūks ir pēc iespējas novērst ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK un Direktīvu 2009/147/EEK aizsargāto sugu 
nonāvēšanu vai traucēšanu vai jebkādu citu ietekmi uz vidi, tad dalībvalstis 
var atļaut tos izmantot ierobežotu laiku vienā vai vairākos izmēģinājuma 

17 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas 
putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).
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projektos ar noteikumu, ka šādu pasākumu efektivitāte tiek cieši 
uzraudzīta un, ja tie izrādās neefektīvi, nekavējoties tiek veiktas pienācīgas 
darbības. Dalībvalstis savos plānos, kuros noteiktas atjaunīgo 
energoresursu paātrinātas apguves teritorijas, var iekļaut teritorijas, kas 
jau ir izraudzītas vēja vai saules enerģijas staciju ierīkošanai, ar 
noteikumu, ka tagadējie telpiskie plānojumi atbilst 15.c panta prasībām.

Dalībvalstis minētajā plānā paskaidro, kāds novērtējums veikts, lai apzinātu 
katru izraudzīto atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritoriju, 
pamatojoties uz a) apakšpunktā izklāstītajiem kritērijiem, un apzinātu 
pienācīgus mitigācijas pasākumus.

(2) Pirms pieņemt plānu (plānus), kurā ir izraudzītas atjaunīgo energoresursu 
paātrinātas apguves teritorijas, veic ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvā 2001/42/EK izklāstītajiem nosacījumiem un ▌, ja tam var būt būtiska 
ietekme uz Natura 2000 teritorijām, veic pienācīgu novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu. 

(2a) Apzinot 15.b panta 1. punktā minētās jūras teritorijas, šajā pantā noteikto 
atjaunīgo energoresursu apguves teritoriju izraudzīšanos veic saskaņā ar 
Direktīvas 2014/89/ES prasībām jūras telpiskajā plānošanā izmantot 
ekosistēmas pieeju. Jūras telpiskās plānošanas procesā dalībvalstis saskaņā ar 
2030., 2040. un 2050. gada klimata mērķrādītājiem palielina platību, kas 
paredzēta atjaunīgās enerģijas ražošanai.

(3) Plānu (plānus), kurā ir izraudzītas atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves 
teritorijas, publisko, pastāvīgi atjaunina, lai elektroniskā formātā reģistrētu 
jaunu jaudu, un periodiski pārskata vismaz saistībā ar nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, kurus atjaunina saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1999 14. pantu, un nodrošina sinerģiju ar Direktīvu 2014/89/ES.

(6) direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu: 

“16. pants
Atļauju piešķiršanas procesa organizācija un galvenie principi

(1) Atļauju piešķiršanas process aptver attiecīgās administratīvās atļaujas būvēt, 
energoatjaunināt un ekspluatēt no atjaunīgajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas ražošanas stacijas, tostarp hibrīdelektrostacijas, kurās apvienoti 
dažādi atjaunīgās enerģijas avoti, enerģijas, tostarp elektroenerģijas un 
siltumenerģijas, uzkrāšanas kompleksus un to pieslēgšanai tīklam vajadzīgos 
aktīvus, un integrēt atjaunīgo energoresursu enerģiju siltumapgādes un 
aukstumapgādes tīklos. Tas ietver arī saistītās energotīklu atļaujas un ietekmes 
uz vidi novērtējumus, ja tādi ir vajadzīgi. Atļauju piešķiršanas process ietver 
visas procedūras, sākot no pieteikuma derīguma atzīšanas saskaņā ar 2. punktu 
līdz brīdim, kad relevantā iestāde vai iestādes paziņo galīgo lēmumu par 
procedūras iznākumu. 

(1a) Dalībvalstis nodrošina, ka finansējums valsts, reģionālā un vietējā līmeņa 
kompetento iestāžu kvalificētiem darbiniekiem, kvalifikācijas celšanai un 
pārkvalifikācijai ir samērīgs ar tādu vispārējo atjaunīgās enerģijas vajadzību 
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nodrošināšanu, kas apzinātas saskaņā ar šīs direktīvas 15.b pantu, un ar 
plānoto uzstādāmo atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu, kas paredzēta  
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos, kurus atjaunina saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 14. pantu. Dalībvalstis visas maksas, kas saistītas ar 
pieteikumu iesniegšanas un atļauju piešķiršanas procesiem, iezīmē turpmāka 
finansējuma nodrošināšanai kvalificētiem darbiniekiem un attiecīgās atļauju 
piešķiršanas iestādes jaudas uzlabošanai. Dalībvalstis atbalsta reģionālās un 
vietējās iestādes, tostarp sniedz tehnisko un finansiālo atbalstu, lai atvieglotu 
atļauju piešķiršanas procesu.

(2) Kompetentā iestāde validē pieteikumu ne vēlāk kā četrpadsmit darba dienās pēc 
pieteikuma saņemšanas (attiecībā uz stacijām, kas atrodas atjaunīgo 
energoresursu paātrinātas apguves teritorijās) un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 
pieteikuma saņemšanas (attiecībā uz stacijām, kas atrodas ārpus atjaunīgo 
energoresursu paātrinātas apguves teritorijām) vai, ja attīstītājs nav nosūtījis 
visu pieteikuma apstrādei vajadzīgo informāciju, pieprasa attīstītājam iesniegt 
pilnīgu pieteikumu četrpadsmit darba dienu laikā no šāda pieprasījuma 
saņemšanas. Ja attīstītājs šajā termiņā pilnīgu pieteikumu neiesniedz, 
kompetentā iestāde pieteikumu var rakstiski noraidīt. Noraidījuma gadījumā 
kompetentā iestāde savu lēmumu pamato. Attīstītājs jaunu pieteikumu var 
atkārtoti iesniegt jebkurā brīdī pēc šādas noraidīšanas. Par atļauju piešķiršanas 
procesa sākumu uzskata dienu, kad kompetentā iestāde atzinusi pieteikuma 
derīgumu. 

(3) Dalībvalstis izveido vai izraugās vienu vai vairākus kontaktpunktus un sniedz 
informāciju saskaņā ar 18. panta 6. punktu. Minētie kontaktpunkti pēc 
pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma sniedz norādījumus un palīdzību visa 
administratīvo atļauju pieprasīšanas un piešķiršanas procesa laikā. Visa procesa 
laikā pieteikuma iesniedzējam neprasa sazināties ar vairāk kā vienu 
kontaktpunktu. Kontaktpunkts pieteikuma iesniedzējam pārredzami palīdz iziet 
administratīvo atļauju pieprasīšanas procesu, t. sk. ar vidi saistītos posmus, līdz 
brīdim, kad atbildīgās iestādes procesa beigās pieņem vienu vai vairākus 
lēmumus, tam sniedz visu vajadzīgo informāciju un attiecīgā gadījumā iesaista 
citas administratīvās iestādes. Kontaktpunkts nodrošina šajā direktīvā noteikto 
atļauju piešķiršanas procedūru termiņu ievērošanu. Pieteikuma iesniedzējiem ir 
atļauts relevantos dokumentus iesniegt digitālā formātā. Līdz [2 gadi pēc 
stāšanās spēkā] dalībvalstis nodrošina, ka visas procedūras norit elektroniskā 
formātā.  Dalībvalstis publisko informāciju par atļauju piešķiršanas procesu.

(4) Kontaktpunkts atjaunīgās enerģijas ražošanas staciju attīstītājiem dara pieejamu 
procedūru rokasgrāmatu un minēto informāciju sniedz arī tiešsaistē, skaidri 
aplūkojot arī nelielus projektus un no atjaunīgajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas pašpatērētāju projektus, atjaunīgās enerģijas energokopienu, 
kolektīvus un individuālus no atjaunīgajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas projektus, sniedz tiem palīdzību un norādījumus administratīvajā 
atbalsta saņemšanas procesā saskaņā ar atjaunīgo energoresursu atbalsta 
shēmām. Tiešsaistes informācijā pieteikuma iesniedzējam norāda attiecīgo 
kontaktpunktu, kurā jāiesniedz pieteikums. Ja dalībvalstī ir vairāk nekā viens 
kontaktpunkts, tad tiešsaistes informācijā pieteikuma iesniedzējam norāda, kurā 
no šiem kontaktpunktiem pieteikums jāiesniedz.
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(5) Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējiem ir ērta piekļuve vienkāršām 
procedūrām, t. sk. attiecīgā gadījumā alternatīviem strīdu izšķiršanas 
mehānismiem, kas paredzēti strīdu izšķiršanai par atļauju piešķiršanas procesu 
un par atļauju izsniegšanu atjaunīgās enerģijas staciju būvniecībai un 
ekspluatācijai. 

(6) Termiņus, kas noteikti 16.a, 16.b un 16.c pantā, piemēro, neskarot pārsūdzības 
tiesā, tiesiskās aizsardzības līdzekļus un citas tiesvedības tiesā vai šķīrējtiesā, un 
alternatīvus strīdu izšķiršanas mehānismus, to vidū sūdzību procedūras, 
ārpustiesas pārsūdzības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, un tos var pagarināt 
uz šādu procedūru laiku.

(7) Dalībvalstis nodrošina, ka administratīvās pārsūdzības un pārsūdzības tiesā 
attiecībā uz atjaunīgās enerģijas ražošanas stacijas attīstības projektu vai ar to 
saistīto tīkla pieslēgumu un aktīviem, kas vajadzīgi enerģijas infrastruktūras 
tīklu attīstīšanai, lai sistēmā integrētu atjaunīgos energoresursus, kā 
aprakstīts 1. punktā, to vidū ar vides aspektiem saistītajām pārsūdzībām, 
piemēro visātrāko administratīvo un tiesas procedūru, kas ir pieejama relevantajā 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Atļauju piešķiršanas procesu, kas minēts 1. punktā, vajadzības gadījumā 
attiecina arī uz visām attiecīgajām administratīvajām atļaujām, ja rūpniecības 
iekārtas pāriet uz atjaunīgās enerģijas izmantošanu.

(7a) Komisija izstrādā ziņošanas procedūras dalībvalstīm ar mērķi novērtēt to 
atļauju piešķiršanas praksi, atļauju piešķiršanas procedūras vidējo ilgumu un 
cilvēkresursus un finanšu resursus, kas paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību 
šajā pantā un 16.a un 16.b pantā izklāstītajām atļauju piešķiršanas prasībām. 
Komisijas novērtējumu publisko. Komisija var ierosināt korektīvus 
pasākumus nolūkā atbalstīt dalībvalstis atļauju piešķiršanas procedūru 
īstenošanā un palīdz tām reformēt un racionalizēt atļauju piešķiršanas 
procedūras.

(7b) Šā panta 1. punkta un 16.a un 16.b panta noteikumus piemēro arī paralēlajam 
atļauju piešķiršanas procesam tīkla sistēmu izstrādātājiem attiecībā uz 
saistītajiem enerģijas aktīviem, kas vajadzīgi atjaunīgās enerģijas ražošanas 
stacijas integrēšanai sistēmā, kā arī aktīviem, kas vajadzīgi to pieslēgšanai 
tīklam un kas nav integrēti 1. punktā noteiktajā atļauju piešķiršanas procesā 
konkrētajai atjaunīgās enerģijas ražošanas stacijai. 

(7) iekļauj šādu ▌pantu:

16.a pants
Atļauju piešķiršanas process projektiem atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves 

teritorijās
(1) Dalībvalstis nodrošina, ka 16. panta 1. punktā minētais atļauju piešķiršanas 

process projektiem atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijās, 
tostarp ar tiem saistītiem energotīkla elementiem un tīkla pieslēgumam, 
nepārsniedz deviņus mēnešus. Pienācīgi pamatotos ārkārtas apstākļos minēto 
viena gada periodu var pagarināt vēl par ilgākais trim mēnešiem. Šādā gadījumā 
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dalībvalstis attīstītāju skaidri informē par ārkārtas apstākļiem, kas pamato 
pagarinājumu.

(2) Atļauju piešķiršanas process attiecībā uz staciju, tostarp to, kuru jaudu 
palielina, energoatjaunināšanu un vajadzību attīstīt saistīto energotīklu, 
nepalielinot izmantoto platību, un jaunām iekārtām, kuru elektroenerģijas 
ražošanas jauda ir mazāka nekā 150 kW, ▌enerģijas, tostarp elektroenerģijas 
un siltumenerģijas, uzkrāšanas kompleksiem, kā arī to tīkla pieslēgumam, kas 
atrodas atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijās, nepārsniedz 
sešus mēnešus. Pienācīgi pamatotos ārkārtas apstākļos, piemēram, sevišķi 
svarīgu drošuma apsvērumu dēļ, ja energoatjaunināšanas projekts būtiski 
ietekmē tīklu vai iekārtas sākotnējo jaudu, izmēru vai sniegumu, minēto sešu 
mēnešu termiņu var pagarināt vēl par ilgākais trim mēnešiem. Dalībvalstis 
projekta attīstītāju skaidri informē par ārkārtas apstākļiem, kas pamato 
pagarinājumu. 

(3) Neskarot šā panta 4. un 5. punktu un atkāpjoties no Direktīvas 2011/92/ES 
4. panta 2. punkta, tās I pielikuma 6. punkta b) apakšpunkta attiecībā uz 
atjaunīgā ūdeņraža ražošanu un tās II pielikuma 3. punkta a), b), d), h), 
i) apakšpunkta, kā arī 6. punkta c) apakšpunkta atsevišķi vai saistībā ar minētās 
direktīvas 13. punkta a) apakšpunktu, ciktāl tas attiecas uz atjaunīgās enerģijas 
projektiem, ja tiek iesniegti jauni pieteikumi teritorijās, kas jau izraudzītas 
atjaunīgo energoresursu paātrinātai apguvei ar attiecīgo tehnoloģiju, veidot vai 
energoatjaunināt atjaunīgās enerģijas stacijas, tostarp stacijas, kurās ražo 
dažādu veidu atjaunīgo enerģiju, izņemot biomasas sadedzināšanas stacijas un 
hidroelektrostacijas ar maksimālo uzstādīto jaudu 10MW, līdzās izvietotus 
uzkrāšanas kompleksus, kā arī to tīkla pieslēgumus, saistīto pārvades un sadales 
tīklu un saistītos aktīvus, kas nepieciešami elektrotīklu attīstīšanai, lai sistēmā 
integrētu atjaunīgos energoresursus, tad šādus pieteikumus atbrīvo no prasības 
veikt īpašu ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 
2. panta 1. punktu, ja šie projekti atbilst noteikumiem un pasākumiem, kas 
paredzēti saskaņā ar šīs direktīvas 15.c panta 1. punkta b) apakšpunktu. Iepriekš 
minētais atbrīvojums no Direktīvas 2011/92/ES piemērošanas neattiecas uz 
projektiem, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi citā dalībvalstī, vai ja to 
saskaņā ar minētās direktīvas 7. pantu pieprasa dalībvalsts, kuru tie varētu 
būtiski ietekmēt.

Atkāpjoties no Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punkta, nav jāveic novērtējums 
par pirmajā daļā minēto staciju ietekmi uz Natura 2000 teritorijām, ja attiecīgie 
atjaunīgās enerģijas projekti atbilst noteikumiem un pasākumiem, kas 
paredzēti saskaņā ar šīs direktīvas 15.c panta 1. punkta b) apakšpunktu.

(4) Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 3. punktā minēto pieteikumu izvērtēšanu. 
Šādas izvērtēšanas mērķis ir noskaidrot, vai kāds no šādiem projektiem, ņemot 
vērā to ģeogrāfisko teritoriju vides jutīgumu, kurā tie atrodas, var radīt būtisku 
▌nelabvēlīgu ietekmi, kas nav tikusi konstatēta ietekmes uz vidi novērtējumā 
par plānu (plāniem), kurā tiek izraudzītas atjaunīgo energoresursu paātrinātas 
apguves teritorijas un kuru veic saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK un attiecīgā 
gadījumā Direktīvu 92/43/EEK. Energoatjaunināšanas projektu izvērtēšanā 
apskata tikai potenciālo ietekmi, kas izriet no izmaiņām vai paplašinājumiem, 
salīdzinājumā ar sākotnējo projektu.
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Šādas izvērtēšanas nolūkā projekta attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
raksturlielumiem, par tā iespējamo ietekmi uz vidi, atbilstību noteikumiem un 
pasākumiem, kas noskaidroti saskaņā ar 15.c panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktu, attiecībā uz konkrēto atjaunīgo energoresursu paātrinātas 
apguves teritoriju, par visiem papildu pasākumiem, kas pieņemti projekta 
satvarā, un par to, kā šie pasākumi risina ietekmi uz vidi. Šādu izvērtēšanu 
pabeidz 30 dienu laikā no dienas, kad iesniegti pieteikumi par jaunām atjaunīgās 
enerģijas stacijām, izņemot pieteikumus par iekārtām, kuru elektroenerģijas 
ražošanas jauda ir mazāka nekā 150 kW. Attiecībā uz šādām iekārtām un 
jauniem pieteikumiem par staciju energoatjaunināšanu izvērtēšanas posmu 
pabeidz 15 dienu laikā. 

(5) Pēc izvērtēšanas procesa 3. punktā minētos pieteikumus no vides viedokļa atļauj 
bez speciāla kompetentās iestādes lēmuma, ja vien kompetentā iestāde nepieņem 
administratīvu lēmumu, kas ir pienācīgi pamatots un balstīts uz skaidriem 
pierādījumiem, ka konkrētais projekts, ņemot vērā tā atrašanās vietas 
ģeogrāfiskās teritorijas vides jutīgumu, ļoti iespējams, radīs būtisku 
▌nelabvēlīgu ietekmi, kuru nevar mazināt ar pasākumiem, kas noteikti plānā 
(plānos), kurā tiek izraudzītas atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves 
teritorijas, vai pasākumiem, ko ir ierosinājis projekta attīstītājs. Šādu lēmumu 
publisko. Uz šādiem projektiem attiecas novērtējums saskaņā ar 
Direktīvu 2011/92/EK un attiecīgā gadījumā novērtējums saskaņā ar 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu, un to veic sešu mēnešu laikā pēc 
izvērtēšanas lēmuma pieņemšanas.

(6) Ja atļauju piešķiršanas procesā, kas attiecas uz 1. un 2. punktā minētajiem 
pieteikumiem, relevantās administratīvās struktūras noteiktajā termiņā atbildi 
nesniedz, pēc projekta attīstītāja pieprasījuma šos konkrētos administratīvos 
posmus uzskata par apstiprinātiem, izņemot gadījumus, kad konkrētajam 
projektam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar 5. punktu. Visi 
izrietošie lēmumi ir publiski pieejami. 

(6a) Atļauju piešķiršanas procedūrā dalībvalstis apmainās ar paraugpraksi un šo 
praksi izmanto.

(8) iekļauj šādu ▌pantu:

16.b pants
Atļauju piešķiršanas process projektiem ārpus atjaunīgo energoresursu paātrinātas 

apguves teritorijām
(1) Dalībvalstis nodrošina, ka 16. panta 1. punktā minētais atļauju piešķiršanas 

process ▌nepārsniedz 18 mēnešus. Minēto periodu piemēro, lai ietvertu 
atjaunīgo energoresursu hibrīdelektrostacijas un ar tām saistītos energotīklus, 
kas attiecas uz projektiem ārpus atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves 
teritorijām. Pienācīgi pamatotos ārkārtas apstākļos minēto 18 mēnešu periodu 
var pagarināt vēl par ilgākais trim mēnešiem. Šādā gadījumā dalībvalstis 
attīstītāju skaidri informē par ārkārtas apstākļiem, kas pamato pagarinājumu. 

(2) Ja saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES vai Direktīvu 92/43/EEK ir nepieciešams 
ietekmes uz vidi novērtējums, to veic vienā procedūrā, kurā apvienoti visi 
konkrētam projektam relevantie novērtējumi. Ja ir nepieciešams šāds ietekmes 
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uz vidi novērtējums, kompetentā iestāde, ņemot vērā attīstītāja sniegto 
informāciju, sniedz atzinumu par tās informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas attīstītājam jāiekļauj ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā, kura 
darbības jomu nepaplašina. Ja konkrētajos projektos ir pieņemti visi vajadzīgie 
mitigācijas pasākumi, jebkādu saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 12. panta 
1. punktu un Direktīvas 2009/147/EK 5. pantu aizsargāto sugu nonāvēšanu vai 
traucēšanu neuzskata par tīšu. Ja nav plaši testēts, cik efektīvi ir jaunieviesti 
mitigācijas pasākumi, kuru nolūks ir pēc iespējas novērst ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK un Direktīvu 2009/147/EEK aizsargāto sugu nonāvēšanu 
vai traucēšanu vai jebkādu citu ietekmi uz vidi, tad dalībvalstis var atļaut tos 
izmantot ierobežotu laiku vienā vai vairākos pilotprojektos ar noteikumu, ka 
šādu pasākumu efektivitāte tiek cieši uzraudzīta un, ja tie izrādās neefektīvi, 
nekavējoties tiek veiktas pienācīgas darbības. Energoatjaunināšanas projektiem, 
tostarp ar jaudas palielināšanu saistītiem projektiem, nepieciešamībai attīstīt 
saistīto energotīklu, nepalielinot izmantoto platību, un jaunām iekārtām, kuru 
elektroenerģijas ražošanas jauda ir mazāka nekā 150 kW, kā arī līdzās 
izvietotiem enerģijas uzkrāšanas kompleksiem un to tīkla pieslēgumam, kas 
atrodas ārpus atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijām, 
piemērojamais atļauju piešķiršanas process, ietverot ietekmes uz vidi 
novērtējumus, ja tie nepieciešami atbilstīgi relevantajiem tiesību aktiem, 
nepārsniedz vienu gadu. Pienācīgi pamatotos ārkārtas apstākļos minēto viena 
gada periodu var pagarināt vēl par ilgākais trim mēnešiem. Dalībvalstis 
attīstītājus skaidri informē par ārkārtas apstākļiem, kas pamato pagarinājumu.

Dalībvalstis sekmē tādus energoatjaunināšanas projektus, kas atrodas ārpus 
paātrinātas apguves teritorijām, proti, nodrošina, ka tad, ja saskaņā ar 
Savienības vides tiesību aktiem ir nepieciešams projekta ieetkmes uz vidi 
novērtējums, šādu novērtējumu attiecina tikai uz potenciālo ietekmi, kas izriet 
no izmaiņām vai paplašinājumiem, salīdzinājumā ar sākotnējo projektu.

(9) iekļauj šādu 16.c pantu:

“16.c pants
Atļauju piešķiršanas process saules enerģijas aprīkojuma uzstādīšanai mākslīgās 

struktūrās
(1) Dalībvalstis nodrošina, ka 16. panta 1. punktā minētais atļauju piešķiršanas 

process saules enerģijas aprīkojuma, t. sk. ēkās integrētu saules enerģijas iekārtu, 
uzstādīšanai esošās vai nākotnē paredzētās mākslīgās struktūrās (izņemot 
mākslīgas ūdens virsmas) – ar noteikumu, ka šādu struktūru galvenā funkcija 
nav saules enerģijas ražošana, – nepārsniedz trīs mēnešus. Attiecībā uz saules 
enerģijas iekārtām, kuru jauda ir mazāka par 50 kW, dalībvalstis atļauj 
piemērot vienkāršu paziņošanas procedūru, kā noteikts šīs direktīvas 
17. pantā. Atkāpjoties no Direktīvas 2011/92/ES 4. panta 2. punkta un 
II pielikuma 3. punkta a) un b) apakšpunkta atsevišķi vai saistībā ar minētās 
direktīvas 13. punkta a) apakšpunktu, šāda saules enerģijas aprīkojuma 
uzstādīšanu attiecīgā gadījumā atbrīvo no prasības veikt īpašu ietekmes uz vidi 
novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 1. punktu.
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Dalībvalstis atceļ un neievieš nekādas prasības, kas attiecas uz pirmajā daļā 
minēto iekārtu izveidi. Dalībvalstis arī izstrādā ceļvedi nolūkā likvidēt citus 
šķēršļus un uzlabot saules enerģijas iekārtu paātrinātu izvēršanu.

(1a) Dalībvalstis nodrošina, ka ēkā integrētu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu 
atbrīvo no pienākuma veikt ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 1. punktu un no pienākuma saņemt 
būvatļauju.”

(10) iekļauj šādus pantus:

“16.d pants
Sevišķi svarīgas sabiedrības intereses 

Līdz ... [trīs mēneši no spēkā stāšanās dienas] dalībvalstis nodrošina, ka līdz 
klimatneitralitātes sasniegšanai atļauju piešķiršanas procesā, kad 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punkta un 16. panta 1. punkta c) apakšpunkta, 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punkta un Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 
1. punkta a) apakšpunkta nolūkā tiek meklēts līdzsvars starp atsevišķu gadījumu 
juridiskajām interesēm, tiek uzskatīts, ka atjaunīgo energoresursu enerģijas ražošanas 
staciju plānošana, būvniecība un ekspluatācija, to pieslēgums tīklam un pats saistītais 
tīkls un uzkrāšanas aktīvi ir sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs un kalpo sabiedrības 
veselībai un drošībai.” ▌

16.e pants
Dalībvalstis Komisijai ziņo par šādiem jautājumiem:
(a) atļauju piešķiršanas procesu ilgumu stacijām, kurās ražo enerģiju no 

atjaunīgajiem energoresursiem, gan atjaunīgo energoresursu paātrinātas 
apguves teritorijās, gan ārpus tām;

(b)  16.d panta piemērošanas ietekmi uz atļauju piešķiršanas procesa un 
tiesvedības ilgumu.

Komisija izvērtē dalībvalstu sniegto informāciju un attiecīgā gadījumā ierosina 
izmaiņas relevantajos tiesību aktos.”

 ▌

 ▌

 ▌
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4. pants  
Transponēšana 

(1) Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 
1. panta 10. punkta prasības, vēlākais līdz [trīs mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā].

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 
1. panta 1., 2., 3., 4., 6., 8. un 9. punkta un 3. panta prasības, vēlākais līdz [viens gads 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 
1. panta 5. un 7. punkta un 2. panta prasības, vēlākais līdz [divi gadi pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā].

Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai 
šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda 
atsauce.

(2) Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 
pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants
Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants
Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

▌

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –
priekšsēdētāja priekšsēdētājs
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VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 
2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par 
energoefektivitāti
(COM(2022)0222 – C9-0184-2022 – 2022/0160(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Nils Torvalds

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

1

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dažas no visbiežāk sastopamajām 
problēmām, ar kurām saskaras atjaunīgās 
enerģijas projektu attīstītāji, ir saistītas ar 
valsts vai reģionālā līmenī noteiktajām 
procedūrām, kas paredzētas, lai novērtētu 
ierosināto projektu ietekmi uz vidi. Tāpēc 
atļauju piešķiršanas procedūrās un 
atjaunīgās enerģijas projektu procesos ir 
lietderīgi racionalizēt dažus ar vidi 
saistītus aspektus.

(7) Dažas no visbiežāk sastopamajām 
problēmām, ar kurām saskaras atjaunīgās 
enerģijas projektu attīstītāji, ir saistītas ar 
valsts vai reģionālā līmenī noteiktajām 
procedūrām, kas paredzētas, lai novērtētu 
ierosināto projektu ietekmi uz vidi, kā arī 
ar tīkla savienojuma sarežģījumiem. 
Tāpēc atļauju piešķiršanas procedūrās un 
atjaunīgās enerģijas projektu procesos ir 
lietderīgi racionalizēt koordināciju un 
sadarbību ar reģionālajām un valsts 
lēmumu pieņemšanas struktūrām 
jautājumos, kas attiecas uz dažiem ar vidi 
saistītiem aspektiem. Šajā ziņā ir ļoti 
svarīgi, lai dalībvalstis likvidētu 
administratīvos šķēršļus un nodrošinātu 
pietiekami daudz labi apmācītu 
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darbinieku un administratīvo resursu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalībvalstīm par atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgām teritorijām 
būtu jāizraugās tādas vietas, kuras ir īpaši 
piemērotas atjaunīgās enerģijas projektu 
izvēršanai, diferencējot tehnoloģijas, un 
kurās nav gaidāms, ka konkrēta veida 
atjaunīgo energoresursu izmantošanai būs 
būtiska ietekme uz vidi. Izraugoties 
atjaunīgās enerģijas ražošanai izdevīgas 
teritorijas, dalībvalstīm pēc iespējas 
jāizvairās no aizsargājamām teritorijām un 
jāapsver atjaunošanas plāni. Dalībvalstis 
var izraudzīties atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgas teritorijas, kas ir 
specifiskas vienam vai vairākiem 
atjaunīgās enerģijas staciju veidiem, un 
tām būtu jānorāda atjaunīgās enerģijas 
veids vai veidi, kas ir piemēroti ražošanai 
katrā atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgajā teritorijā.

(9) Dalībvalstīm par atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgām teritorijām 
būtu jāizraugās tādas vietas, kuras ir īpaši 
piemērotas atjaunīgās enerģijas projektu 
izvēršanai, diferencējot tehnoloģijas, un 
kurās nav gaidāms, ka konkrēta veida 
atjaunīgo energoresursu izmantošanai būs 
būtiska ietekme uz vidi. Šādām atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgām teritorijām 
vajadzētu būt īpaši piemērotām mērķim 
ierīkot iekārtas enerģijas ražošanai no 
atjaunīgiem energoresursiem, kas nav 
biomasas sadedzināšanas iekārtas vai 
mazas hidroelektrostacijas, izņemot 
iekārtas, kuras atrodas tālākā reģionā, kā 
minēts LESD 349. pantā. Izraugoties 
atjaunīgās enerģijas ražošanai izdevīgas 
teritorijas, dalībvalstīm jāizvairās no 
aizsargājamām teritorijām un jāapsver 
atjaunošanas plāni. Dalībvalstis var 
izraudzīties atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgas teritorijas, kas ir specifiskas 
vienam vai vairākiem atjaunīgās enerģijas 
staciju veidiem, un tām būtu jānorāda 
atjaunīgās enerģijas veids vai veidi, kas ir 
piemēroti ražošanai katrā atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgajā teritorijā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pēc tam, kad pieņemts plāns 
(plāni), kurā tiek izraudzītas atjaunīgās 

(11) Pēc tam, kad pieņemts plāns 
(plāni), kurā tiek izraudzītas atjaunīgās 
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enerģijas ražošanai izdevīgas teritorijas, 
dalībvalstīm būtu jāuzrauga plānu un 
programmu īstenošanas būtiskā ietekme uz 
vidi, lai cita starpā agrīnā stadijā 
noskaidrotu neparedzētu nelabvēlīgu 
ietekmi un varētu veikt pienācīgus 
koriģējošus pasākumus saskaņā ar 
Direktīvu 2001/42/EK.

enerģijas ražošanai izdevīgas teritorijas, 
dalībvalstīm būtu jāuzrauga plānu un 
programmu īstenošanas būtiskā ietekme uz 
vidi, lai cita starpā agrīnā stadijā 
noskaidrotu nelabvēlīgu ietekmi un varētu 
veikt pienācīgus koriģējošus pasākumus 
saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO 
EEK) Konvencijas par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem23 (“Orhūsas 
konvencija”) noteikumi attiecībā uz pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, jo 
īpaši noteikumi, kas attiecas uz sabiedrības 
dalību un iespēju vērsties tiesā, attiecīgos 
gadījumos joprojām ir piemērojami.

(12) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO 
EEK) Konvencijas par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem23 (“Orhūsas 
konvencija”) noteikumi attiecībā uz pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, jo 
īpaši noteikumi, kas attiecas uz sabiedrības 
dalību un iespēju vērsties tiesā, joprojām ir 
piemērojami.

__________________ __________________
23 Padomes Lēmums 2005/370/EK 
(2005. gada 17. februāris) par to, ka 
Eiropas Kopienas vārdā noslēdz 
Konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005., 
1. lpp.).

23 Padomes Lēmums 2005/370/EK 
(2005. gada 17. februāris) par to, ka 
Eiropas Kopienas vārdā noslēdz 
Konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai palielinātu sabiedrības 
atbalstu atjaunīgās enerģijas projektiem 
un iedzīvotājiem un vietējām kopienām 
ļautu pašiem ražot enerģiju un to patērēt, 
dalībvalstīm būtu jāīsteno atbilstīgi 
pasākumi, ar ko iedzīvotājus pienācīgi 
informētu par jauniem projektiem, un 
vienlīdz būtu jāveicina un jāsekmē 
iedzīvotāju līdzdalība šādos projektos, 
inter alia ar atjaunīgās enerģijas kopienu 
starpniecību.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgu teritoriju izraudzīšanai būtu 
jānodrošina, ka atjaunīgās enerģijas 
stacijas, to pieslēgums tīklam, kā arī līdzās 
izvietotie enerģijas uzkrāšanas kompleksi, 
kas atrodas šajās teritorijās, gūst labumu no 
prognozējamības un racionalizētām 
administratīvajām procedūrām. Jo īpaši 
projektiem, kas atrodas atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgās teritorijās, būtu jāgūst 
labums no paātrinātām administratīvajām 
procedūrām, tostarp klusas piekrišanas, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nereaģē uz administratīvu darbību, ja vien 
uz konkrēto projektu neattiecas ietekmes 
uz vidi novērtējums. Šiem projektiem 
vajadzētu arī gūt labumu no skaidri 
noteiktiem termiņiem un juridiskās 
noteiktības attiecībā uz paredzamo 
procedūras iznākumu. Pēc tam, kad ir 
iesniegts pieteikums projektiem atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgā teritorijā, 
dalībvalstīm būtu jāveic šādu pieteikumu 
ātra izvērtēšana, lai noskaidrotu, vai kāds 
no šādiem projektiem visticamāk varētu 
radīt būtisku neparedzētu negatīvu ietekmi, 

(15) Atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgu teritoriju izraudzīšanai būtu 
jānodrošina, ka atjaunīgās enerģijas 
stacijas, to pieslēgums tīklam, kā arī līdzās 
izvietotie enerģijas uzkrāšanas kompleksi, 
kas atrodas šajās teritorijās, gūst labumu no 
prognozējamības un racionalizētām 
administratīvajām procedūrām. Jo īpaši 
projektiem, kas atrodas atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgās teritorijās, būtu jāgūst 
labums no paātrinātām administratīvajām 
procedūrām, tostarp klusas piekrišanas, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nereaģē uz administratīvu darbību, ja vien 
uz konkrēto projektu neattiecas ietekmes 
uz vidi novērtējums. Šiem projektiem 
vajadzētu arī gūt labumu no skaidri 
noteiktiem termiņiem un juridiskās 
noteiktības attiecībā uz paredzamo 
procedūras iznākumu. Pēc tam, kad ir 
iesniegts pieteikums projektiem atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgā teritorijā, 
dalībvalstīm būtu jāveic šādu pieteikumu 
ātra izvērtēšana, lai noskaidrotu, vai kāds 
no šādiem projektiem visticamāk varētu 
radīt būtisku negatīvu ietekmi, ņemot vērā 
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ņemot vērā vides jutīgumu ģeogrāfiskajā 
apgabalā, kurā projekts atrodas, kas nav 
tikusi apzināta, veicot atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgo teritoriju izraudzīšanas 
plāna (plānu) vidisko novērtējumu saskaņā 
ar Direktīvu 2001/42/EK. Visi projekti, kas 
atrodas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgās teritorijās, šāda izvērtēšanas 
procesa beigās būtu jāuzskata par 
apstiprinātiem. Tikai tad, ja dalībvalstīm ir 
skaidri pierādījumi, lai uzskatītu, ka 
konkrēts projekts, ļoti iespējams, var 
izraisīt šādu būtisku neparedzētu negatīvu 
ietekmi, dalībvalstīm pēc šāda lēmuma 
pamatošanas būtu jāveic šādam projektam 
vidisks novērtējums saskaņā ar 
Direktīvu 2011/92/EK un, attiecīgā 
gadījumā, saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK25. Ņemot vērā 
vajadzību paātrināt atjaunīgo energoresursu 
plašāku izmantošanu, šāds novērtējums 
būtu jāveic sešu mēnešu laikā.

vides jutīgumu ģeogrāfiskajā apgabalā, 
kurā projekts atrodas, kas nav tikusi 
apzināta, veicot atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgo teritoriju izraudzīšanas 
plāna (plānu) vidisko novērtējumu saskaņā 
ar Direktīvu 2001/42/EK. Visi projekti, kas 
atrodas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgās teritorijās, šāda izvērtēšanas 
procesa beigās būtu jāuzskata par 
apstiprinātiem. Tikai tad, ja dalībvalstīm ir 
skaidri pierādījumi, lai uzskatītu, ka 
konkrēts projekts, ļoti iespējams, var 
izraisīt šādu būtisku negatīvu ietekmi, kas 
nav tikusi apzināta, veicot atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgo teritoriju 
izraudzīšanas plāna (plānu) vidisko 
novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvu 2001/42/EK, dalībvalstīm pēc 
šāda lēmuma pamatošanas būtu jāveic 
šādam projektam vidisks novērtējums 
saskaņā ar Direktīvu 2011/92/EK un, 
attiecīgā gadījumā, saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK25. Ņemot vērā 
vajadzību paātrināt atjaunīgo energoresursu 
plašāku izmantošanu, šāds novērtējums 
būtu jāveic sešu mēnešu laikā.

__________________ __________________
25 Padomes Direktīva 92/43/EEK 
(1992. gada 21. maijs) par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).

25 Padomes Direktīva 92/43/EEK 
(1992. gada 21. maijs) par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstis ir vienojušās izveidot 
saskaņotu Eiropas Natura 2000 tīklu, 
proti, ierosinājušas Komisijai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/147/EK noteikt atbilstīgas 
Kopienā nozīmīgas teritorijas un īpašas 
aizsargājamās teritorijas. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka saskaņā ar direktīvā 
noteiktajiem zinātniskajiem kritērijiem 
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valstu sarakstos iekļautās teritorijas nav 
noteiktas kā izdevīgas teritorijas, izņemot 
mākslīgas un apbūvētas platības, kas 
atrodas attiecīgajās teritorijās, piemēram, 
jumti, stāvvietas vai transporta 
infrastruktūra.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atjaunīgās enerģijas staciju 
būvniecība un darbība var izraisīt putnu un 
citu saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK vai 
Direktīvu 2009/147/EK26 aizsargāto sugu 
nonāvēšanu vai traucēšanu. Tomēr, ja 
projektā tā būvniecības un darbības laikā ir 
pieņemti pienācīgi mitigācijas pasākumi, 
lai izvairītos no sadursmēm vai 
traucēšanas, ja tiek veikta pienācīga 
uzraudzība, lai novērtētu šādu pasākumu 
efektivitāti un, ņemot vērā apkopoto 
informāciju, tiek veikti turpmākie 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka nav būtiskas negatīvas ietekmes uz 
attiecīgās sugas populāciju, tad šādu 
nonāvēšanu vai traucēšanu minēto 
direktīvu izpratnē neuzskata par tīšu.

(18) Atjaunīgās enerģijas staciju 
būvniecība un darbība var izraisīt putnu un 
citu saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK vai 
Direktīvu 2009/147/EK26 aizsargāto sugu 
nonāvēšanu vai traucēšanu. Tomēr, ja 
projektā tā būvniecības un darbības laikā ir 
pieņemti visi nepieciešamie mitigācijas 
pasākumi, lai izvairītos no sadursmēm vai 
traucēšanas, ja tiek veikta pienācīga 
uzraudzība, lai novērtētu šādu pasākumu 
efektivitāti un, ņemot vērā apkopoto 
informāciju, tiek veikti turpmākie 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka nav būtiskas negatīvas ietekmes uz 
attiecīgās sugas populāciju, tad šādu 
nonāvēšanu vai traucēšanu minēto 
direktīvu izpratnē neuzskata par tīšu.

__________________ __________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 
30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 
30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Atjaunīgie energoresursi ir ļoti (22) Atjaunīgie energoresursi ir ļoti 
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svarīgi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, 
samazinātu enerģijas cenas, samazinātu 
Savienības atkarību no fosilā kurināmā un 
nodrošinātu Savienības apgādes drošību. 
Relevanto Savienības vides tiesību aktu 
vajadzībām nepieciešamajos katra 
gadījuma novērtējumos, lai pārliecinātos, 
vai stacija, kas ražo enerģiju no 
atjaunīgajiem energoresursiem, tās 
pieslēgums tīklam, pats saistītais tīkls vai 
uzkrāšanas aktīvi pārstāv sevišķi svarīgas 
sabiedrības intereses, dalībvalstīm būtu 
jāpieņem, ka šīs stacijas un ar tām saistītā 
infrastruktūra ir sevišķi svarīgās 
sabiedrības interesēs un kalpo sabiedrības 
veselībai un drošībai, izņemot gadījumus, 
kad ir skaidri pierādījumi, ka šiem 
projektiem ir būtiska nelabvēlīga ietekme 
uz vidi, ko nevar mazināt vai kompensēt. 
Uzskatot, ka šādas stacijas ir sevišķi 
svarīgās sabiedrības interesēs un kalpo 
sabiedrības veselībai un drošībai, šādiem 
projektiem būtu noderīgi veikt vienkāršotu 
novērtējumu.

svarīgi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, 
samazinātu enerģijas cenas, samazinātu 
Savienības atkarību no fosilā kurināmā un 
nodrošinātu Savienības apgādes drošību. 
Relevanto Savienības vides tiesību aktu 
vajadzībām nepieciešamajos katra 
gadījuma novērtējumos, lai pārliecinātos, 
vai stacija, kas ražo enerģiju no 
atjaunīgajiem energoresursiem, tās 
pieslēgums tīklam, pats saistītais tīkls vai 
uzkrāšanas aktīvi pārstāv sevišķi svarīgas 
sabiedrības intereses, dalībvalstīm būtu 
jāpieņem, ka šīs stacijas un ar tām saistītā 
infrastruktūra ir sevišķi svarīgās 
sabiedrības interesēs un kalpo sabiedrības 
veselībai un drošībai, izņemot gadījumus, 
kad ir skaidri pierādījumi, ka šiem 
projektiem ir būtiska nelabvēlīga ietekme 
uz vidi, ko nevar mazināt vai kompensēt. 
Uzskatot, ka šādas stacijas ir sevišķi 
svarīgās sabiedrības interesēs un kalpo 
sabiedrības veselībai un drošībai, šādiem 
projektiem būtu noderīgi līdz 2030. gadam 
veikt vienkāršotu novērtējumu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz [2 gadi pēc stāšanās spēkā] 
dalībvalstis pieņem plānu (plānus), kurā 
15.b panta 1. punktā minētajās teritorijās ir 
izraudzītas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgas teritorijas vienam vai vairākiem 
atjaunojamo energoresursu veidiem. 
Minētajā plānā (plānos) dalībvalstis:

1. Līdz [2 gadi pēc stāšanās spēkā] 
dalībvalstis pieņem plānu (plānus), kurā 
15.b panta 1. punktā minētajās teritorijās ir 
izraudzītas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgas teritorijas vienam vai vairākiem 
atjaunojamo energoresursu veidiem, ņemot 
vērā katrai tehnoloģijai izvirzītās telpiskās 
prasības, lai līdz 2050. gadam sasniegtu 
klimatneitralitāti un izpildītu starpposma 
uzdevumu, proti, nodrošinātu nacionālos 
devumus virzībā uz 2030. gada atjaunīgās 
enerģijas mērķrādītāju, kā noteikts 
15.b panta 1. punktā. Minētajā plānā 
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(plānos) dalībvalstis:

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izraugās pietiekami viendabīgas 
sauszemes un jūras teritorijas, kurās, ņemot 
vērā izvēlētās teritorijas īpatnības, nav 
paredzams, ka konkrēta veida vai veidu 
atjaunojamās enerģijas izvēršanai būs 
būtiska ietekme uz vidi. To darot, 
dalībvalstis:

(a) izraugās pietiekami viendabīgas 
sauszemes un jūras teritorijas, kurās, ņemot 
vērā izvēlētās teritorijas īpatnības, nav 
paredzams, ka konkrēta veida vai veidu 
atjaunojamās enerģijas izvēršana būtiski 
ietekmēs vidi. Sauszemes un jūras 
teritoriju kopējais daudzums būtiski palīdz 
izpildīt teritorijai noteiktās prasības, lai 
sasniegtu atjaunīgās enerģijas 
mērķrādītāju 2030. gadam, kas noteikts 
šīs direktīvas 15.b panta 1. punktā un 
iekļauts dalībvalstu nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos, kuri 
atjaunināti saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1999 14. pantu. To darot, 
dalībvalstis:

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. daļa– 1. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— prioritāti dod mākslīgām un 
apbūvētām platībām, piemēram, jumtiem, 
transporta infrastruktūras teritorijām, 
stāvvietām, atkritumu poligoniem, 
rūpnieciskiem objektiem, raktuvēm, 
mākslīgām iekšzemes ūdenstilpēm, 
ezeriem vai ūdenskrātuvēm un attiecīgā 
gadījumā komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
objektiem, kā arī noplicinātai zemei, kas 

— prioritāti dod mākslīgām un 
apbūvētām platībām, piemēram, jumtiem 
un ēku fasādēm, transporta infrastruktūras 
teritorijām un tām piegulošajai platībai, 
stāvvietām, atkritumu poligoniem, 
rūpnieciskiem objektiem, lauku 
saimniecību platībām, raktuvēm un 
attiecīgā gadījumā mākslīgām un 
apbūvētām platībām, piemēram, komunālo 



PE735.806v02-00 34/80 RR\1268140LV.docx

LV

nav izmantojama lauksaimniecībā; notekūdeņu attīrīšanas objektiem, 
mākslīgiem ezeriem, iekšzemes 
ūdenstilpēm vai ūdenskrātuvēm, un 
noplicinātai zemei, kas nav izmantojama 
lauksaimniecībā;

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. daļa– 1. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— izslēdz Natura 2000 teritorijas un 
dabas parkus un rezervātus, apzinātos 
putnu migrācijas ceļus, kā arī citas 
teritorijas, kas noskaidrotas, pamatojoties 
uz jutīguma kartēm un nākamajā punktā 
minētajiem rīkiem, izņemot šādās vietās 
esošas mākslīgas un apbūvētas platības, 
piemēram, jumtus, stāvvietas vai transporta 
infrastruktūru;

— izslēdz Natura 2000 teritorijas un 
dabas parkus un rezervātus, apzinātos 
putnu un jūras zīdītāju migrācijas ceļus 
saskaņā ar labākajiem pieejamajiem 
datiem un ekoloģiskos koridorus, kā arī 
citas teritorijas, kas noskaidrotas, 
pamatojoties uz jutīguma kartēm un 
nākamajā punktā minētajiem rīkiem, 
izņemot šādās vietās esošas mākslīgas un 
apbūvētas platības, piemēram, jumtus, 
stāvvietas vai transporta infrastruktūru;

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— to teritoriju apzināšanā, kurās 
atjaunojamās enerģijas stacijām nebūtu 
būtiskas ietekmes uz vidi, izmanto visus 
piemērotos rīkus un datu kopas, arī 
savvaļas dzīvnieku jutīguma kartēšanu;

— to teritoriju apzināšanā, kurās 
atjaunojamās enerģijas stacijām nebūtu 
būtiskas ietekmes uz vidi, izmanto visus 
piemērotos rīkus un datu kopas, vajadzīgas 
gadījumā arī konkrētās vietas 
apsekojumus, tostarp savvaļas dzīvnieku 
jutīguma kartēšanu, un pilnībā ņem vērā 
datus, kas Natura 2000 tīkla izveides 
kontekstā pieejami gan attiecībā uz 
dzīvotņu veidiem un sugām saskaņā ar 
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Dzīvotņu direktīvu, gan putniem un 
teritorijām saskaņā ar Putnu direktīvu;

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- likvidē administratīvos šķēršļus un 
nodrošina pietiekami daudz labi apmācītu 
darbinieku un administratīvo resursu.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. daļa– 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izstrādā pienācīgus noteikumus par 
izraudzītajām atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgām teritorijām, arī par 
mitigācijas pasākumiem, kas jāpieņem 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas staciju, 
līdzās izvietotu enerģijas uzkrāšanas 
kompleksu, kā arī to pieslēgšanai tīklam 
vajadzīgo aktīvu ierīkošanu, lai novērstu 
vai, ja tas nav iespējams, būtiski 
samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz 
vidi. Attiecīgā gadījumā dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek piemēroti pienācīgi 
mitigācijas pasākumi, lai novērstu 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 2. punktā 
un 12. panta 1. punktā, 
Direktīvas 2009/147/EEK 5. pantā un 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i) un ii) punktā aprakstītās 
situācijas. Šādi noteikumi ir pielāgoti 
katras apzinātās atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgās teritorijas specifikai, 

(b) izstrādā pienācīgus noteikumus par 
izraudzītajām atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgām teritorijām, arī par 
mitigācijas pasākumiem, kas jāpieņem 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas staciju, 
līdzās izvietotu enerģijas uzkrāšanas 
kompleksu, kā arī to pieslēgšanai tīklam 
vajadzīgo aktīvu ierīkošanu, lai novērstu 
vai, ja tas nav iespējams, būtiski 
samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz 
vidi. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
piemēroti pienācīgi mitigācijas pasākumi, 
lai nodrošinātu Direktīvas 92/43/EEK 
6. panta 2. punktā un 12. panta 1. punktā, 
Direktīvas 2009/147/EEK 5. pantā un 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktā noteikto prasību 
īstenošanu, nepieļautu stāvokļa 
pasliktināšanos un panāktu labu vides 
stāvokli vai ekoloģisko potenciālu saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
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katrā teritorijā izvēršamajai atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģijai vai tehnoloģijām un 
identificētajai ietekmei uz vidi. Neskarot 
16.a panta 4. un 5. punktu, ja atsevišķajos 
projektos šādi noteikumi tiek ievēroti un 
pienācīgi mitigācijas pasākumi tiek 
īstenoti, tad pieņem, ka projekti minētos 
noteikumus nepārkāpj. Ja nav plaši testēts, 
cik efektīvi ir jaunieviesti mitigācijas 
pasākumi, kuru nolūks ir pēc iespējas 
novērst ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK 
un Direktīvu 2009/147/EEK aizsargāto 
sugu nonāvēšanu vai traucēšanu vai 
jebkādu citu ietekmi uz vidi, tad 
dalībvalstis var atļaut tos izmantot 
ierobežotu laiku vienā vai vairākos 
pilotprojektos ar noteikumu, ka šādu 
pasākumu efektivitāte tiek cieši uzraudzīta 
un, ja tie izrādās neefektīvi, nekavējoties 
tiek veiktas pienācīgas darbības. .

1. punktu. Šādi noteikumi ir pielāgoti 
katras apzinātās atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgās teritorijas specifikai, 
katrā teritorijā izvēršamajai atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģijai vai tehnoloģijām un 
identificētajai ietekmei uz vidi. Neskarot 
16.a panta 4. un 5. punktu, ja atsevišķajos 
projektos šādi noteikumi tiek ievēroti un 
pienācīgi mitigācijas pasākumi tiek 
īstenoti, tad pieņem, ka projekti minētos 
noteikumus nepārkāpj. Ja nav plaši testēts, 
cik efektīvi ir jaunieviesti mitigācijas 
pasākumi, kuru nolūks ir pēc iespējas 
novērst ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK 
un Direktīvu 2009/147/EEK aizsargāto 
sugu nonāvēšanu vai traucēšanu vai 
jebkādu citu ietekmi uz vidi, tad 
dalībvalstis var atļaut tos izmantot 
ierobežotu laiku vienā vai vairākos 
pilotprojektos ar noteikumu, ka šādu 
pasākumu efektivitāte tiek cieši uzraudzīta 
un, ja tie izrādās neefektīvi, nekavējoties 
tiek veiktas pienācīgas darbības. Vējparku 
vai saules elektrostaciju ierīkošanai jau 
izraudzītās teritorijas dalībvalstis var 
deklarēt kā atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgas teritorijas, ja esošie telpiskie 
plāni atbilst 15.c panta prasībām.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis minētajā plānā paskaidro, kāds 
novērtējums veikts, lai apzinātu katru 
izraudzīto ražošanai izdevīgo teritoriju, 
pamatojoties uz a) apakšpunktā 
izklāstītajiem kritērijiem, un apzinātu 
pienācīgus mitigācijas pasākumus.

Dalībvalstis minētajā plānā paskaidro, kāds 
novērtējums veikts, lai apzinātu katru 
izraudzīto atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgo teritoriju, pamatojoties uz 
a) apakšpunktā izklāstītajiem kritērijiem, 
un apzinātu pienācīgus mitigācijas 
pasākumus.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pirms pieņemt plānu (plānus), kurā 
ir izraudzītas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgas teritorijas, veic vidisko 
novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvā 2001/42/EK izklāstītajiem 
nosacījumiem un attiecīgā gadījumā, ja 
tajās ietilpst mākslīgas un apbūvētas 
platības, kas atrodas Natura 2000 
teritorijās un kam var būt būtiska ietekme 
uz šīm teritorijām, veic pienācīgu 
novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu.

(2) Pirms pieņemt plānu (plānus), kurā 
ir izraudzītas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgas teritorijas, veic vidisko 
novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvā 2001/42/EK izklāstītajiem 
nosacījumiem, ja tam var būt būtiska 
ietekme uz Natura 2000 teritorijām, veic 
pienācīgu novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Nosakot 15.b panta 1. punktā 
minētās jūras teritorijas, izraudzīšanu 
saskaņo ar Direktīvas 2014/89/ES 
prasībām, ar ko dalībvalstīm atjaunīgās 
enerģijas teritoriju izraudzīšanā pieprasa 
izmantot ekosistēmas pieeju jūras 
telpiskajā plānošanā (JTP). JTP procesā 
(ko atjaunina, tiklīdz ir publicēti jauni 
Savienības tiesību akti, kuri ietekmē 
telpisko plānošanu), dalībvalstis palielina 
platību, kas atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izraudzīta saskaņā ar klimata 
mērķrādītājiem 2030., 2040. un 2050. 
gadam.
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Plānu (plānus), kurā ir izraudzītas 
atjaunīgās enerģijas ražošanai izdevīgas 
teritorijas, publisko un periodiski pārskata 
vismaz nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu atjaunināšanas kontekstā saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 14. pantu.

(3) Plānu (plānus), kurā ir izraudzītas 
atjaunīgās enerģijas ražošanai izdevīgas 
teritorijas, publisko un periodiski pārskata 
vismaz nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu atjaunināšanas kontekstā saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 14. pantu un 
Direktīvu 2014/89/ES.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
15.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) iekļauj šādu pantu:
�“15.d pants

Sabiedrības līdzdalība
1. Dalībvalstis nodrošina, ka plānu 
sagatavošana, ar kuriem nosaka 
sauszemes un jūras teritorijas, kas 
nepieciešamas iekārtu ierīkošanai nolūkā 
ražot atjaunīgo energoresursu enerģiju, 
un plānu sagatavošana, ar kuriem 
izraugās atjaunīgās enerģijas teritorijas, 
ir atklāta, iekļaujoša un efektīva un ka 
sabiedrībai laikus tiek sniegtas iespējas 
efektīvi piedalīties attiecīgo plānu izstrādē.
2. Dalībvalstis apzina sabiedrības 
daļu, kuru šādi plāni skar vai var skart vai 
kuru šādi plāni interesē, arī fiziskās vai 
juridiskās personas vai to apvienības, 
organizācijas vai grupas, ņemot vērā šīs 
direktīvas mērķus un īstenošanas 
iespējamo ietekmi uz teritorijām, uz 
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kurām attiecas citi Savienības 
instrumenti.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. 
punktā minēto sabiedrības daļu informē 
elektroniski un tai sniedz publiskus 
paziņojumus vai informēšanā izmanto 
citus piemērotus līdzekļus saistībā ar:
(a) priekšlikuma projektu, ja tāds 
pieejams;
(b). jebkādu būtisku vidisku 
informāciju, kas ir kompetentās iestādes 
rīcībā; un
(c). praktiskiem līdzdalības 
pasākumiem, tostarp: 
(i)  administratīvo vienību, no kuras 
var iegūt attiecīgo informāciju; 
(ii) administratīvo vienību, kurai var 
iesniegt komentārus, atzinumus vai 
jautājumus; un
(iii) saprātīgiem termiņiem, kas 
nodrošina pietiekamu laiku, lai sabiedrība 
tiktu informēta un spētu sagatavoties un 
efektīvi piedalīties ar vidi saistītu lēmumu 
pieņemšanā;
(d) iespējām pašvaldībām, 
iedzīvotājiem un skartajai sabiedrības 
daļai plānu īstenošanā piedalīties gan 
finansiāli, gan nefinansiāli, tostarp 
izveidojot atjaunojamās enerģijas 
kopienas, kā noteikts šīs direktīvas 
2. panta 2. daļas16. punktā un 22. pantā. 
4. Pieņemot lēmumu par plāniem, 
dalībvalstis pienācīgi ņem vērā 
sabiedrības līdzdalības rezultātus. 
Dalībvalstis informē sabiedrību par 
plāniem, tostarp plānu tekstu, un par 
iemesliem un apsvērumiem, uz kuriem 
lēmums ticis balstīts , kā arī sniedz 
sabiedriskās apspriešanas rezultātu 
kopsavilkumu un to, kā attiecīgie rezultāti 
iekļauti vai kā citādi ņemti vērā.”;

Grozījums Nr. 22
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar savas valsts tiesību aktiem un 9. pantu 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas (UNECE) 
1998. gada 25. jūnija Konvencijā par 
pieeju informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem (“Orhūsas konvencija”) 
attiecīgajiem sabiedrības pārstāvjiem, kuri 
atbilst minētā panta 2. punkta 
b) apakšpunkta nosacījumiem, tostarp 
fiziskām vai juridiskām personām vai to 
apvienībām, organizācijām vai grupām, 
attiecīgā gadījumā ir pieejama tiesību 
akta pārskatīšana tiesā vai citā neatkarīgā 
un objektīvā ar likumu izveidotā 
struktūrā, lai apstrīdētu tādu lēmumu, 
aktu un nepilnību likumību pēc būtības 
vai procesuālo likumību, kuri:
(a)  neatbilst šīs direktīvas 15.b, 15.c, 
[15.d,] 16.a un 16.b pantā noteiktajiem 
juridiskajiem pienākumiem; vai
(b)  ietilpst Regulas (ES) 2018/1999 
10. panta darbības jomā.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 4. un 5. punktu, atkāpjoties no 
Direktīvas 2011/92/ES 4. panta 2. punkta 
un II pielikuma 3. punkta a), b), d), h), 
i) apakšpunkta, kā arī 6. punkta 
c) apakšpunkta atsevišķi vai saistībā ar 

Neskarot 4. un 5. punktu, atkāpjoties no 
Direktīvas 2011/92/ES 4. panta 2. punkta, 
I pielikuma 6. punkta b) apakšpunkta, 
ciktāl tas attiecas uz atjaunīgā ūdeņraža 
ražošanu, un II pielikuma 3. punkta a), b), 
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minētās direktīvas 13. punkta 
a) apakšpunktu, ciktāl tas attiecas uz 
atjaunojamās enerģijas projektiem, ja tiek 
iesniegti jauni pieteikumi jau izraudzītajās 
teritorijās, kas ir izdevīgas atjaunīgās 
enerģijas ražošanai ar attiecīgo tehnoloģiju, 
veidot vai energoatjaunināt atjaunojamās 
enerģijas stacijas (izņemot biomasas 
sadedzināšanas stacijas), līdzās izvietotus 
uzkrāšanas kompleksus, kā arī to tīkla 
pieslēgumus, tad šādus pieteikumus atbrīvo 
no prasības veikt īpašu ietekmes uz vidi 
novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 1. punktu, 
ja šie projekti atbilst noteikumiem un 
pasākumiem, kas paredzēti saskaņā ar 
15.c panta 1. punkta b) apakšpunktu. 
Iepriekš minētais atbrīvojums no 
Direktīvas 2011/92/ES piemērošanas 
neattiecas uz projektiem, kuriem var būt 
būtiska ietekme uz vidi citā dalībvalstī, vai 
ja to saskaņā ar minētās direktīvas 7. pantu 
pieprasa dalībvalsts, kuru tie varētu būtiski 
ietekmēt.

d), h), i) apakšpunkta, kā arī 6. punkta 
c) apakšpunkta atsevišķi vai saistībā ar 
minētās direktīvas 13. punkta 
a) apakšpunktu, ciktāl tas attiecas uz 
atjaunojamās enerģijas projektiem, ja tiek 
iesniegti jauni pieteikumi jau izraudzītajās 
teritorijās, kas ir izdevīgas atjaunīgās 
enerģijas ražošanai ar attiecīgo tehnoloģiju, 
ietverot ražošanas iekārtas, kurās 
kombinē dažādu veidu atjaunīgo enerģiju, 
veidot vai energoatjaunināt atjaunojamās 
enerģijas stacijas (izņemot biomasas 
sadedzināšanas stacijas un 
hidroelektrostacijas ar maksimālo 
uzstādīto jaudu 10MW), līdzās izvietotus 
uzkrāšanas kompleksus, kā arī to tīkla 
pieslēgumus, saistīto pārvades un sadales 
tīklu un saistītos aktīvus, kas nepieciešami 
elektrotīklu attīstīšanai, lai sistēmā 
integrētu AER, tad šādus pieteikumus 
atbrīvo no prasības veikt īpašu ietekmes uz 
vidi novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 1. punktu, 
ja šie projekti atbilst noteikumiem un 
pasākumiem, kas paredzēti saskaņā ar 
15.c panta 1. punkta b) apakšpunktu. 
Iepriekš minētais atbrīvojums no 
Direktīvas 2011/92/ES piemērošanas 
neattiecas uz projektiem, kuriem var būt 
būtiska ietekme uz vidi citā dalībvalstī, vai 
ja to saskaņā ar minētās direktīvas 7. pantu 
pieprasa dalībvalsts, kuru tie varētu būtiski 
ietekmēt.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Direktīvas 92/43/EEK 
6. panta 3. punkta, nav jāveic novērtējums 
par pirmajā daļā minēto staciju ietekmi uz 
Natura 2000 teritorijām.

Atkāpjoties no Direktīvas 92/43/EEK 
6. panta 3. punkta, nav jāveic novērtējums 
par pirmajā daļā minēto staciju ietekmi uz 
Natura 2000 teritorijām, ja attiecīgie 
atjaunīgās enerģijas projekti atbilst 
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noteikumiem un pasākumiem, kas 
paredzēti saskaņā ar 15.c panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
3. punktā minēto pieteikumu izvērtēšanu. 
Šādas izvērtēšanas mērķis ir noskaidrot, 
vai kāds no šādiem projektiem, ņemot vērā 
to ģeogrāfisko teritoriju vides jutīgumu, 
kurā tie atrodas, var radīt būtisku 
neparedzētu nelabvēlīgu ietekmi, kas nav 
tikusi konstatēta vidiskajā novērtējumā par 
plānu (plāniem), kurā tiek izraudzītas 
atjaunīgās enerģijas ražošanai izdevīgas 
teritorijas un kuru veic saskaņā ar 
Direktīvu 2001/42/EK un attiecīgā 
gadījumā Direktīvu 92/43/EEK. 
Energoatjaunināšanas projektu izvērtēšanā 
apskata tikai potenciālo ietekmi, kas izriet 
no izmaiņām vai paplašinājumiem, 
salīdzinājumā ar sākotnējo projektu.

Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
3. punktā minēto pieteikumu izvērtēšanu. 
Šādas izvērtēšanas mērķis ir noskaidrot, 
vai kāds no šādiem projektiem, ņemot vērā 
to ģeogrāfisko teritoriju vides jutīgumu, 
kurā tie atrodas, var radīt būtisku 
nelabvēlīgu ietekmi, kas nav tikusi 
konstatēta vidiskajā novērtējumā par plānu 
(plāniem), kurā tiek izraudzītas atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgas teritorijas un 
kuru veic saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK 
un attiecīgā gadījumā 
Direktīvu 92/43/EEK. 
Energoatjaunināšanas projektu izvērtēšanā 
apskata tikai potenciālo ietekmi, kas izriet 
no izmaiņām vai paplašinājumiem, 
salīdzinājumā ar sākotnējo projektu.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas izvērtēšanas nolūkā projekta 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
raksturlielumiem, par tā atbilstību 
noteikumiem un pasākumiem, kas 
noskaidroti saskaņā ar 15.c panta 1. punkta 

Šādas izvērtēšanas nolūkā projekta 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
raksturlielumiem, par tā iespējamo ietekmi 
uz vidi, atbilstību noteikumiem un 
pasākumiem, kas noskaidroti saskaņā ar 
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b) un c) apakšpunktu, attiecībā uz konkrēto 
ražošanai izdevīgo teritoriju, par visiem 
papildu pasākumiem, kas pieņemti projekta 
satvarā, un par to, kā šie pasākumi risina 
ietekmi uz vidi. Šādu izvērtēšanu pabeidz 
30 dienu laikā no dienas, kad iesniegti 
pieteikumi par jaunām atjaunojamās 
enerģijas stacijām, izņemot pieteikumus 
par iekārtām, kuru elektroenerģijas 
ražošanas jauda ir mazāka nekā 150 kW. 
Attiecībā uz šādām iekārtām un jauniem 
pieteikumiem par staciju 
energoatjaunināšanu izvērtēšanas posmu 
pabeidz 15 dienu laikā.

15.c panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, 
attiecībā uz konkrēto ražošanai izdevīgo 
teritoriju, par visiem papildu pasākumiem, 
kas pieņemti projekta satvarā, un par to, kā 
šie pasākumi risina ietekmi uz vidi. Šādu 
izvērtēšanu pabeidz 30 dienu laikā no 
dienas, kad iesniegti pieteikumi par jaunām 
atjaunojamās enerģijas stacijām, izņemot 
pieteikumus par iekārtām, kuru 
elektroenerģijas ražošanas jauda ir mazāka 
nekā 150 kW. Attiecībā uz šādām iekārtām 
un jauniem pieteikumiem par staciju 
energoatjaunināšanu izvērtēšanas posmu 
pabeidz 15 dienu laikā.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pēc izvērtēšanas procesa 3. punktā 
minētos pieteikumus no vidiskā viedokļa 
atļauj bez speciāla kompetentās iestādes 
lēmuma, ja vien kompetentā iestāde 
nepieņem administratīvu lēmumu, kas ir 
pienācīgi pamatots un balstīts uz skaidriem 
pierādījumiem, ka konkrētais projekts, 
ņemot vērā tā atrašanās vietas ģeogrāfiskās 
teritorijas vides jutīgumu, ļoti iespējams, 
radīs būtisku neparedzētu nelabvēlīgu 
ietekmi, kuru nevar mazināt ar 
pasākumiem, kas noskaidroti plānā 
(plānos), kurā tiek izraudzītas ražošanai 
izdevīgas teritorijas, vai pasākumiem, ko ir 
ierosinājis projekta attīstītājs. Šādu 
lēmumu publisko. Uz šādiem projektiem 
attiecas novērtējums saskaņā ar 
Direktīvu 2011/92/EK un attiecīgā 
gadījumā novērtējums saskaņā ar 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu, 
un to veic sešu mēnešu laikā pēc 
izvērtēšanas lēmuma pieņemšanas.

(5) Pēc izvērtēšanas procesa 3. punktā 
minētos pieteikumus no vidiskā viedokļa 
atļauj bez speciāla kompetentās iestādes 
lēmuma, ja vien kompetentā iestāde 
nepieņem administratīvu lēmumu, kas ir 
pienācīgi pamatots un balstīts uz skaidriem 
pierādījumiem, ka konkrētais projekts, 
ņemot vērā tā atrašanās vietas ģeogrāfiskās 
teritorijas vides jutīgumu, ļoti iespējams, 
radīs būtisku nelabvēlīgu ietekmi, kuru 
nevar mazināt ar pasākumiem, kas 
noskaidroti plānā (plānos), kurā tiek 
izraudzītas ražošanai izdevīgas teritorijas, 
vai pasākumiem, ko ir ierosinājis projekta 
attīstītājs. Šādu lēmumu publisko. Uz 
šādiem projektiem attiecas novērtējums 
saskaņā ar Direktīvu 2011/92/EK un 
attiecīgā gadījumā novērtējums saskaņā ar 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu, 
un to veic sešu mēnešu laikā pēc 
izvērtēšanas lēmuma pieņemšanas.
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Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Visus pieteikumus, kas izriet no šā 
panta, informāciju, kuru attīstītājs sniedz 
saskaņā ar 4. punkta otro daļu, 
izvērtēšanas rezultātus saskaņā ar 
4. punktu un visus lēmumus publisko.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.b pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES vai 
Direktīvu 92/43/EEK ir nepieciešams 
vidiskais novērtējums, to veic vienā 
procedūrā, kurā apvienoti visi konkrētam 
projektam relevantie novērtējumi. Ja ir 
nepieciešams šāds ietekmes uz vidi 
novērtējums, kompetentā iestāde, ņemot 
vērā attīstītāja sniegto informāciju, sniedz 
atzinumu par tās informācijas apjomu un 
detalizācijas pakāpi, kas attīstītājam 
jāiekļauj ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumā, kura darbības jomu pēc tam 
nepaplašina. Ja konkrētajos projektos ir 
pieņemti pienācīgi mitigācijas pasākumi, 
jebkādu saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 
12. panta 1. punktu un 
Direktīvas 2009/147/EK 5. pantu 
aizsargāto sugu nonāvēšanu vai traucēšanu 
neuzskata par tīšu. Ja nav plaši testēts, cik 
efektīvi ir jaunieviesti mitigācijas 
pasākumi, kuru nolūks ir pēc iespējas 

Ja saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES vai 
Direktīvu 92/43/EEK ir nepieciešams 
vidiskais novērtējums, to veic vienā 
procedūrā, kurā apvienoti visi konkrētam 
projektam relevantie novērtējumi. Ja ir 
nepieciešams šāds ietekmes uz vidi 
novērtējums, kompetentā iestāde, ņemot 
vērā attīstītāja sniegto informāciju, sniedz 
atzinumu par tās informācijas apjomu un 
detalizācijas pakāpi, kas attīstītājam 
jāiekļauj ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumā, kura darbības jomu nepaplašina. 
Ja konkrētajos projektos ir pieņemti visi 
nepieciešamie mitigācijas pasākumi, 
jebkādu saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 
12. panta 1. punktu un 
Direktīvas 2009/147/EK 5. pantu 
aizsargāto sugu nonāvēšanu vai traucēšanu 
neuzskata par tīšu. Ja nav plaši testēts, cik 
efektīvi ir jaunieviesti mitigācijas 
pasākumi, kuru nolūks ir pēc iespējas 
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novērst ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK 
un Direktīvu 2009/147/EEK aizsargāto 
sugu nonāvēšanu vai traucēšanu vai 
jebkādu citu ietekmi uz vidi, tad 
dalībvalstis var atļaut tos izmantot 
ierobežotu laiku vienā vai vairākos 
pilotprojektos ar noteikumu, ka šādu 
pasākumu efektivitāte tiek cieši uzraudzīta 
un, ja tie izrādās neefektīvi, nekavējoties 
tiek veiktas pienācīgas darbības. 
Energoatjaunināšanas projektiem un 
jaunām iekārtām, kuru elektroenerģijas 
ražošanas jauda ir mazāka nekā 150 kW, 
līdzās izvietotiem enerģijas uzkrāšanas 
kompleksiem, kā arī to tīkla pieslēgumam, 
kas atrodas ārpus atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgām teritorijām, 
piemērojamais atļauju piešķiršanas 
process, ietverot vidiskos novērtējumus, ja 
tie nepieciešami atbilstīgi relevantajiem 
tiesību aktiem, nepārsniedz vienu gadu. 
Pienācīgi pamatotos ārkārtas apstākļos 
minēto viena gada periodu var pagarināt 
vēl par ilgākais trim mēnešiem. 
Dalībvalstis attīstītājus skaidri informē par 
ārkārtas apstākļiem, kas pamato 
pagarinājumu.

novērst ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK 
un Direktīvu 2009/147/EEK aizsargāto 
sugu nonāvēšanu vai traucēšanu vai 
jebkādu citu ietekmi uz vidi, tad 
dalībvalstis var atļaut tos izmantot 
ierobežotu laiku vienā vai vairākos 
pilotprojektos ar noteikumu, ka šādu 
pasākumu efektivitāte tiek cieši uzraudzīta 
un, ja tie izrādās neefektīvi, nekavējoties 
tiek veiktas pienācīgas darbības. 
Energoatjaunināšanas projektiem un 
jaunām iekārtām, kuru elektroenerģijas 
ražošanas jauda ir mazāka nekā 150 kW, 
līdzās izvietotiem enerģijas uzkrāšanas 
kompleksiem, kā arī to tīkla pieslēgumam, 
kas atrodas ārpus atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgām teritorijām, 
piemērojamais atļauju piešķiršanas 
process, ietverot vidiskos novērtējumus, ja 
tie nepieciešami atbilstīgi relevantajiem 
tiesību aktiem, nepārsniedz vienu gadu. 
Pienācīgi pamatotos ārkārtas apstākļos 
minēto viena gada periodu var pagarināt 
vēl par ilgākais trim mēnešiem. 
Dalībvalstis attīstītājus skaidri informē par 
ārkārtas apstākļiem, kas pamato 
pagarinājumu.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.c pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļauju piešķiršanas process saules 
enerģijas aprīkojuma uzstādīšanai 
mākslīgās struktūrās

Paātrināta izvēršana un atļauju 
piešķiršanas process saules enerģijas 
aprīkojuma uzstādīšanai mākslīgās 
struktūrās

Grozījums Nr. 31
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka 16. panta 
1. punktā minētais atļauju piešķiršanas 
process saules enerģijas aprīkojuma, t. sk. 
ēkās integrētu saules enerģijas iekārtu, 
uzstādīšanai esošās vai nākotnē paredzētās 
mākslīgās struktūrās (izņemot mākslīgas 
ūdens virsmas) – ar noteikumu, ka šādu 
struktūru galvenā funkcija nav saules 
enerģijas ražošana, – nepārsniedz trīs 
mēnešus. Atkāpjoties no 
Direktīvas 2011/92/ES 4. panta 2. punkta 
un II pielikuma 3. punkta a) un 
b) apakšpunkta atsevišķi vai saistībā ar 
minētās direktīvas 13. punkta 
a) apakšpunktu, šāda saules enerģijas 
aprīkojuma uzstādīšanu attiecīgā gadījumā 
atbrīvo no prasības veikt īpašu ietekmes uz 
vidi novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 1. punktu.

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka 16. panta 
1. punktā minētais atļauju piešķiršanas 
process saules enerģijas aprīkojuma, t. sk. 
ēkās integrētu saules enerģijas iekārtu, 
uzstādīšanai esošās vai nākotnē paredzētās 
mākslīgās struktūrās (izņemot mākslīgas 
ūdens virsmas) – ar noteikumu, ka šādu 
struktūru galvenā funkcija nav saules 
enerģijas ražošana, – nepārsniedz trīs 
mēnešus. Atkāpjoties no 
Direktīvas 2011/92/ES 4. panta 2. punkta 
un II pielikuma 3. punkta a) un 
b) apakšpunkta atsevišķi vai saistībā ar 
minētās direktīvas 13. punkta 
a) apakšpunktu, šāda saules enerģijas 
aprīkojuma uzstādīšanu attiecīgā gadījumā 
atbrīvo no prasības veikt īpašu ietekmes uz 
vidi novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 1. punktu. 
Attiecībā uz saules enerģijas iekārtām, 
kuras izvieto uz jumtiem un kuru jauda 
nepārsniedz 50 kW, dalībvalstis nodrošina 
vienkāršotas atļauju piešķiršanas 
procedūras. Atceļ būvatļaujas prasības, ja 
tādas joprojām piemēro. Dalībvalstis arī 
izstrādā ceļvedi, lai likvidētu citus šķēršļus 
un uzlabotu saules enerģijas iekārtu 
paātrinātu izvēršanu. 

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.d pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [trīs mēneši no spēkā stāšanās dienas] 
dalībvalstis nodrošina, ka līdz 

Līdz [trīs mēneši no spēkā stāšanās dienas] 
dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2030. gadam 
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klimatneitralitātes sasniegšanai atļauju 
piešķiršanas procesā, kad 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punkta 
un 16. panta 1. punkta c) apakšpunkta, 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punkta 
un Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 
1. punkta a) apakšpunkta nolūkā tiek 
meklēts līdzsvars starp atsevišķu gadījumu 
juridiskajām interesēm, tiek uzskatīts, ka 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanas staciju plānošana, būvniecība un 
ekspluatācija, to pieslēgums tīklam un pats 
saistītais tīkls un uzkrāšanas aktīvi ir 
sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs un 
kalpo sabiedrības veselībai un drošībai.

atļauju piešķiršanas procesā, kad 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punkta 
un 16. panta 1. punkta c) apakšpunkta, 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punkta 
un Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 
1. punkta a) apakšpunkta nolūkā tiek 
meklēts līdzsvars starp atsevišķu gadījumu 
juridiskajām interesēm, tiek uzskatīts, ka 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanas staciju plānošana, būvniecība un 
ekspluatācija, to pieslēgums tīklam un pats 
saistītais tīkls un uzkrāšanas aktīvi ir 
sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs un 
kalpo sabiedrības veselībai un drošībai.
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5.10.2022

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 
2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas 
veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par 
energoefektivitāti
(COM(2022) 0222 – C9-0184 – 2022/0160(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Elsi Katainen

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu paātrināt enerģētikas pārkārtošanu, 
grozot Atjaunojamo energoresursu direktīvu (2018/2001/ES), Energoefektivitātes direktīvu 
(2010/31/ES) un Energoefektivitātes direktīvu par ēkām (2012/27/ES), lai palielinātu ES 
energoapgādes drošību un enerģētisko neatkarību. Tas ļaus ES pielāgoties neatgriezeniskajām 
pārmaiņām, ko izraisīja Krievijas neprovocētais iebrukums Ukrainā, kas ir būtiski mainījis ES 
enerģētikas sistēmas operatīvo vidi. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ES nekavējoties jāaptur 
enerģijas imports no Krievijas, jo šī valsts, turpinot nežēlīgo karu Ukrainā, katru dienu pārkāpj 
cilvēktiesības un starptautiskās tiesības. 

Atzinuma sagatavotāja arī uzskata, ka Eiropas Komisijas pieeja biomasas sadedzināšanas 
iekārtu izslēgšanai no REPowerEU pasākumiem nepaātrinās pāreju uz zaļo enerģiju un 
nepalielina ES energoapgādes drošību un enerģētisko neatkarību, bet gan palielina risku, ka 
dalībvalstis vairāk izmanto fosilo enerģiju.  Šā iemesla dēļ atzinuma sagatavotāja ierosina, ka 
biomasas sadedzināšanas iekārtas būtu jāuzskata par atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
teritorijās, kas atbilst ilgtspējības kritērijiem, par kuriem panākta vienošanās Atjaunojamo 
energoresursu direktīvā. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ES ir jāspēj izmantot un paātrināt 
visu veidu ilgtspējīgās atjaunojamās enerģijas ražošanu, lai sasniegtu aktualizēto mērķi līdz 
2030. gadam palielināt atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu par 45 %.  Šāda pieeja 
nodrošinās, ka enerģija, kas iepriekš importēta no Krievijas, iekšējā tirgū netiek aizstāta ar fosilā 
kurināmā ražošanu, piemēram, ogļu ražotnēm, bet gan ar ilgtspējīgiem atjaunojamās enerģijas 
risinājumiem. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata bioenerģiju par nozīmīgu enerģijas avotu struktūras daļu ar 
nosacījumu, ka biomasas pieejamība tiek novērtēta ilgtspējīgā veidā, kā tas tiek darīts valstu 
enerģētikas un klimata plānos. Bioenerģijas, tostarp biometāna, ražošanas veicināšana ir būtiska 
lauksaimnieku iztikas nodrošināšanai un nodarbinātībai lauku apvidos. Tā piedāvā abpusēji 
izdevīgus risinājumus klimatam un lauksaimniecības rentabilitātei. Atzinuma sagatavotāja 
uzskata – lai paātrinātu enerģētikas pārkārtošanu lauksaimniecībā un lauku apvidos, nav 
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nepieciešams ierobežot atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju potenciālu, attiecinot to tikai uz 
elektroenerģiju, bet iekļaut arī biometāna, ģeotermālā siltuma un ūdeņraža risinājumu 
potenciālu, kas būtu pilnībā jāizmanto un jāveicina ES politikā. 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā REPowerEU noteikto mērķi līdz 
2030. gadam palielināt biometāna ražošanu ES līdz vismaz 35 miljardiem kubikmetru. 
Atzinuma sagatavotāja ierosina iekļaut šo mērķi šajā grozošajā direktīvā, lai paātrinātu pāreju 
uz atjaunojamo enerģiju, kurā lauksaimniecībai un lauku apvidiem ir milzīgs neizmantots 
potenciāls. Lai sasniegtu šo mērķi, atzinuma sagatavotāja ierosina jaunu robežvērtību jaunām 
vidēja lieluma iekārtām ar reģenerāciju, kas padarītu biogāzes un biometāna nozari saderīgu ar 
REPowerEU pasākumiem. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas, piemēram, biometāna, 
ražošana, būtu jāstimulē teritorijās, kas cieši saistītas ar lauksaimniecību un lauksaimniecības 
vietām, un tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina šīs jomas iekļaut teritorijās. Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka pārtikas ražošanai vienmēr jābūt prioritātei salīdzinājumā ar enerģijas 
ražošanu. Būtu labāk jāizmanto lauksaimniecības ražošanas blakusplūsmas, un tām vajadzētu 
būt šīs regulas, kā arī turpmāko ES pasākumu pamatā. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka dalībvalstīm un ES ir pēc iespējas efektīvāk jāpaātrina saules 
enerģijas ieviešana, kas lauksaimniekiem var piedāvāt jaunus uzņēmējdarbības modeļus un 
ilgtermiņā samazināt enerģijas izmaksas lauku apvidos un lauksaimniecības uzņēmumos. 
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka nav iespējams noteikt pienākumu visām esošajām 
sabiedriskajām un komerciālajām ēkām un ka tas neatbilst to personu īpašuma tiesībām, kuras 
ir ieguldījušas esošajās ēkās. Pienākumu vietā dalībvalstīm būtu jāizveido un jāveicina atbalsta 
shēmas, lai izveidotu saules enerģijas sistēmas esošajām ēkām. 

Atzinuma sagatavotāja uzsver nepieciešamību paātrināt atļauju piešķiršanas procesus un 
samazināt birokrātiju, jo īpaši lauku apvidos, kur bieži vien atrodas mazāki pakalpojuma 
sniedzēji ar mazākiem resursiem.  Tāpēc dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka vienā atļaujas 
piešķiršanas procesā ir tikai viens administratīvais pieteikums. 

Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka energopatēriņa maksimālajam apjomam, ko Komisija 
noteikusi, lai līdz 2030. gadam sasniegtu vismaz 13 % energoefektivitātes mērķi, nevajadzētu 
kļūt par šķērsli tam, ka dalībvalstis varētu sasniegt klimatneitralitāti agrāk nekā 2050. gadā vai 
palēnināt pāreju uz ūdeņraža ekonomiku, jo atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai ir 
milzīgs potenciāls, jo īpaši lauku apvidos. Ņemot to vērā, atzinuma sagatavotāja aicina Eiropas 
Komisiju veikt ietekmes novērtējumu par ieguvumiem klimata jomā, ko sniedz 
energoefektivitātes mērķis un enerģijas patēriņa maksimālā robežvērtība, un attiecīgi to 
pārskatīt.
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GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas zaļā kursa16 kontekstā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2021/111917 tika noteikts mērķis 
Savienībai kļūt klimatneitrālai 2050. gadā, 
kā arī 55 % mērķrādītājs siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai līdz 
2030. gadam. Tādēļ jānodrošina 
enerģētikas pārkārtošana un ievērojami 
lielāks atjaunīgo energoresursu īpatsvars 
integrētā energosistēmā.

(1) Eiropas zaļā kursa16 kontekstā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2021/111917 tika noteikts mērķis 
Savienībai kļūt klimatneitrālai 2050. gadā, 
kā arī 55 % mērķrādītājs siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai līdz 
2030. gadam. Tādēļ jānodrošina 
enerģētikas pārkārtošana un ievērojami 
lielāks atjaunīgo energoresursu īpatsvars 
integrētā energosistēmā. Lai sasniegtu 
noteikto mērķrādītāju un saglabātu 
tehnoloģisko neitralitāti, būtu jāmobilizē 
visi bioenerģētiskie risinājumi.

_________________ _________________
16 Komisijas paziņojums 
COM(2019) 640 final “Eiropas zaļais 
kurss”.

16 Komisijas paziņojums 
COM(2019) 640 final “Eiropas zaļais 
kurss”.

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar 
ko izveido klimatneitralitātes panākšanas 
satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 
401/2009 un (ES) 2018/1999 („Eiropas 
Klimata akts”) (OV L 243, 9.7.2021, 
1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar 
ko izveido klimatneitralitātes panākšanas 
satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 
401/2009 un (ES) 2018/1999 („Eiropas 
Klimata akts”) (OV L 243, 9.7.2021, 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ņemot vērā to, ka enerģētikas (2) Ņemot vērā to, ka enerģētikas 
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nozare rada vairāk nekā 75 % no visām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām Savienībā, 
atjaunīgajai enerģijai ir svarīga loma 
minēto mērķu sasniegšanā. Samazinot 
minētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
atjaunīgā enerģija arī palīdz risināt ar vidi 
saistītus izaicinājumus, piemēram, 
biodaudzveidības samazināšanos un 
piesārņojuma samazināšanu saskaņā ar 
Nulles piesārņojuma rīcības plāna 
mērķiem.

nozare rada vairāk nekā 75 % no visām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām Savienībā, 
atjaunīgajai enerģijai ir svarīga loma 
minēto mērķu sasniegšanā. Samazinot 
minētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
atjaunīgā enerģija arī palīdz risināt ar vidi 
saistītus izaicinājumus, piemēram, 
biodaudzveidības samazināšanos un 
piesārņojuma samazināšanu saskaņā ar 
Nulles piesārņojuma rīcības plāna 
mērķiem. Tā kā Savienības līmenī pieaug 
gan atjaunojamās enerģijas ražošana, gan 
patēriņš, kopējās lauksaimniecības 
politikas plānos būtu jāvirzās uz 
finansējuma par labu biometānam, kas 
ražots no ilgtspējīgiem biomasas avotiem, 
jo īpaši lauksaimniecības un lopkopības 
atkritumiem.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Vispārējais konteksts, ko radījis 
Krievijas iebrukums Ukrainā un Covid-19 
pandēmijas sekas, ir izraisījis enerģijas 
cenu kāpumu visā Savienībā, tādējādi 
uzsverot nepieciešamību pastiprināt 
energoefektivitāti un palielināt atjaunīgās 
enerģijas izmantošanu Savienībā. Lai 
sasniegtu no trešām valstīm neatkarīgas 
energosistēmas ilgtermiņa mērķi, 
Savienībai būtu jākoncentrējas uz zaļās 
pārkārtošanās paātrināšanu un tādas 
emisiju samazināšanas enerģētikas 
politikas nodrošināšanu, kas samazina 
atkarību no importētā fosilā kurināmā un 
nosaka taisnīgas un pieņemamas cenas 
Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
visās ekonomikas nozarēs.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
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3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/200118 nosaka 
saistošu Savienības mērķrādītāju, kas 
paredz līdz 2030. gadam panākt, ka no 
atjaunīgajiem energoresursiem iegūtās 
enerģijas īpatsvars Savienības enerģijas 
bruto galapatēriņā ir vismaz 32 %. Saskaņā 
ar Klimata mērķrādītāja plānu19, lai 
sasniegtu Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķrādītāju, 
atjaunīgās enerģijas īpatsvars enerģijas 
bruto galapatēriņā līdz 2030. gadam būtu 
jāpalielina līdz 40 %20. Šajā kontekstā 
Komisija 2021. gada jūlijā kā daļu no 
Eiropas zaļā kursa īstenošanas paketes 
ierosināja 2030. gadā dubultot atjaunīgās 
enerģijas īpatsvaru enerģijas sadalījumā, 
salīdzinot ar 2020. gadu, lai tas sasniegtu 
vismaz 40 %. REPowerEU paziņojumā21 
tika izklāstīts plāns padarīt ES neatkarīgu 
no Krievijas fosilā kurināmā krietni pirms 
šīs desmitgades beigām. Paziņojums 
paredz sākumposmā koncentrēties uz vēja 
un saules enerģiju, palielinot vidējo 
izvēršanas ātrumu, kā arī papildu 
atjaunīgās enerģijas jaudu līdz 
2030. gadam, lai nodrošinātu lielāku 
atjaunīgā ūdeņraža ražošanu. Paziņojumā 
līdztiesīgie likumdevēji arī tika aicināti 
apsvērt augstāku vai agrāku mērķrādītāju 
attiecībā uz atjaunīgo enerģiju. Šajā 
kontekstā ir lietderīgi palielināt Savienības 
atjaunīgās enerģijas mērķrādītāju līdz 
45 %, lai ievērojami paātrinātu pašreizējo 
atjaunīgās enerģijas izvēršanas tempu, 
tādējādi arī paātrinot ES atkarības 
pakāpenisku izbeigšanu, palielinot cenu 
ziņā pieņemamas, drošas un ilgtspējīgas 
enerģijas pieejamību Savienībā.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2018/200118 ir noteikts 
saistošs Savienības mērķrādītājs līdz 
2030. gadam panākt, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars Savienības enerģijas 
bruto galapatēriņā ir vismaz 32 %. Saskaņā 
ar Klimata mērķrādītāja plānu19 atjaunīgās 
enerģijas īpatsvars enerģijas bruto 
galapatēriņā līdz 2030. gadam būtu 
jāpalielina līdz 40 %, lai sasniegtu 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju20. Šajā 
kontekstā Komisija 2021. gada jūlijā kā 
daļu no Eiropas zaļā kursa īstenošanas 
paketes ierosināja 2030. gadā dubultot 
atjaunīgās enerģijas īpatsvaru enerģijas 
sadalījumā, salīdzinot ar 2020. gadu, lai tas 
sasniegtu vismaz 40 %. REPowerEU 
paziņojumā21 tika izklāstīts plāns padarīt 
Savienību neatkarīgu no Krievijas fosilā 
kurināmā krietni pirms šīs desmitgades 
beigām. Paziņojums paredz sākumposmā 
koncentrēties uz vēja un saules enerģiju, 
palielinot vidējo izvēršanas ātrumu, kā arī 
papildu atjaunīgās enerģijas jaudu līdz 
2030. gadam, lai nodrošinātu lielāku 
atjaunīgā ūdeņraža ražošanu. Tā arī plāno 
līdz 2030. gadam sasniegt mērķi — 35 
miljardus kubikmetru biometāna.  Tā arī 
aicināja likumdevēju apsvērt augstāku vai 
agrāku mērķrādītāju attiecībā uz atjaunīgo 
enerģiju. Šajā kontekstā ir lietderīgi 
palielināt Savienības atjaunīgās enerģijas 
mērķrādītāju līdz 45 %, lai ievērojami 
paātrinātu pašreizējo atjaunīgās enerģijas 
izvēršanas tempu, tādējādi arī paātrinot ES 
atkarības pakāpenisku izbeigšanu, 
palielinot cenu ziņā pieņemamas, drošas un 
ilgtspējīgas enerģijas pieejamību 
Savienībā. Savienībai ir jāizmanto visa 
ilgtspējīgā atjaunojamo energoresursu 
enerģijas ražošana, lai sasniegtu 2030. 
gada 45 % mērķrādītāju, un bioenerģijas 
attīstība ir īpaši svarīga, ņemot vērā to, ka 



RR\1268140LV.docx 53/80 PE735.806v02-00

LV

cietā biomasa, biogāze vai biometāns 
aizstāj tradicionālo fosilo kurināmo 
izmantošanu un samazina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tomēr ir jāatrod pienācīgs 
līdzsvars starp nepieciešamību paātrināt 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
no vienas puses, un uzņēmumu, jo īpaši 
mazo un vidējo lauku uzņēmumu, 
nepārtrauktu darbību, no otras puses.

_________________ _________________
18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. 
decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. 
decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

19 Komisijas paziņojums (2020. gada 
17. septembris) COM(2020) 562 final 
“Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru 
vēriena kāpināšana. Investīcijas 
klimatneitrālā nākotnē cilvēku labā”.

19 Komisijas paziņojums (2020. gada 
17. septembris) COM(2020) 562 final 
“Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru 
vēriena kāpināšana. Investīcijas 
klimatneitrālā nākotnē cilvēku labā”.

20 Komisijas paziņojuma COM(2020) 562 
3. punkts.

20 Komisijas paziņojuma COM(2020) 562 
3. punkts.

21 REPowerEU: vienota Eiropas rīcība 
cenas ziņā pieejamākai, drošākai un 
ilgtspējīgākai enerģijai, COM(2022) 
108 final (“REPowerEU paziņojums”).

21 REPowerEU: vienota Eiropas rīcība 
cenas ziņā pieejamākai, drošākai un 
ilgtspējīgākai enerģijai, COM(2022) 
108 final (“REPowerEU paziņojums”).

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ilgas administratīvās procedūras ir 
viens no galvenajiem šķēršļiem 
investīcijām atjaunīgajā enerģijā un 
saistītajā infrastruktūrā. Šie šķēršļi ietver 
attiecībā uz vietas izvēli un 
administratīvām atļaujām projektiem 
piemērojamo noteikumu sarežģītību, 
projektu ietekmes uz vidi novērtējuma 
sarežģītību un ilgumu, tīkla pieslēguma 
problēmas, ierobežojumus tehnoloģiju 
specifikāciju pielāgošanai atļaujas 

(4) Ilgas administratīvās procedūras un 
sabiedrības akceptances trūkums ir viens 
no galvenajiem šķēršļiem ieguldījumiem 
atjaunojamos energoresursos, ar tiem 
saistītajā infrastruktūrā un vides un 
klimata mērķu sasniegšanā. Šie šķēršļi 
ietver attiecībā uz vietas izvēli un 
administratīvām atļaujām projektiem 
piemērojamo noteikumu sarežģītību, 
projektu ietekmes uz vidi novērtējuma 
sarežģītību un ilgumu, tīkla pieslēguma 
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piešķiršanas procedūras laikā vai ar atļauju 
izsniedzēju iestāžu vai tīklu operatoru 
personālu saistītas problēmas. Lai 
paātrinātu atjaunīgās enerģijas projektu 
izvēršanas tempu, jāpieņem noteikumi, kas 
vienkāršotu un saīsinātu atļauju 
piešķiršanas procesus.

problēmas, ierobežojumus tehnoloģiju 
specifikāciju pielāgošanai atļaujas 
piešķiršanas procedūras laikā vai ar atļauju 
izsniedzēju iestāžu vai tīklu operatoru 
personālu saistītas problēmas. Lai 
paātrinātu atjaunīgās enerģijas projektu 
izvēršanas tempu, jāpieņem noteikumi, kas 
vienkāršotu, atvieglotu un saīsinātu atļauju 
piešķiršanas procesus, kā arī sertifikācijas 
un licencēšanas procedūras, ko piemēro 
atjaunīgās enerģijas ražošanas stacijām 
un tīkliem, saskaņā ar Direktīvas (ES) 
2018/2001 15. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Direktīva (ES) 2018/2001 
racionalizē prasības, lai vienkāršotu 
administratīvās procedūras atļauju 
piešķiršanai atjaunīgās enerģijas stacijām, 
ieviešot noteikumus par atjaunīgās 
enerģijas projektu atļauju piešķiršanas 
procesa administratīvā posma organizēšanu 
un maksimālo ilgumu, aptverot visas 
relevantās atļaujas staciju būvēšanai, 
energoatjaunināšanai un darbināšanai, kā 
arī to pieslēgšanai tīklam.

(5) Direktīva (ES) 2018/2001 
racionalizē prasības, lai vienkāršotu 
administratīvās procedūras atļauju 
piešķiršanai atjaunīgās enerģijas stacijām, 
ieviešot saskaņotus noteikumus par 
atjaunīgās enerģijas projektu atļauju 
piešķiršanas procesa administratīvā posma 
organizēšanu un maksimālo ilgumu, 
aptverot visas relevantās atļaujas staciju 
būvēšanai, energoatjaunināšanai un 
darbināšanai, kā arī to pieslēgšanai tīklam. 
Tomēr praksē ir pierādījies, ka 
administratīvajās procedūrās ir 
nepieciešami vairāki vienkāršojumi.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dažas no visbiežāk sastopamajām 
problēmām, ar kurām saskaras atjaunīgās 
enerģijas projektu attīstītāji, ir saistītas ar 
valsts vai reģionālā līmenī noteiktajām 

(7) Dažas no visbiežāk sastopamajām 
problēmām, ar kurām saskaras atjaunīgās 
enerģijas projektu attīstītāji, ir saistītas ar 
valsts vai reģionālā līmenī noteiktajām 
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procedūrām, kas paredzētas, lai novērtētu 
ierosināto projektu ietekmi uz vidi. Tāpēc 
atļauju piešķiršanas procedūrās un 
atjaunīgās enerģijas projektu procesos ir 
lietderīgi racionalizēt dažus ar vidi 
saistītus aspektus.

procedūrām, kas paredzētas, lai novērtētu 
ierosināto projektu ietekmi uz vidi. Tāpēc 
atļauju piešķiršanas procedūrās un 
atjaunīgās enerģijas projektu procesos ir 
lietderīgi paātrināt, vienlaicīgi turpinot 
aizsargāt, dažus ar vidi saistītus aspektus.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atjaunīgās enerģijas projektu 
ātrāku ieviešanu varētu atbalstīt ar 
dalībvalstu veiktu stratēģisko plānošanu. 
Dalībvalstīm būtu jāpazina sauszemes un 
jūras teritorijas, kas nepieciešamas, lai 
ierīkotu stacijas enerģijas ražošanai no 
atjaunīgiem energoresursiem, tādējādi 
izpildot valstu devumus pārskatītā 
2030. gada atjaunīgās enerģijas 
mērķrādītāja sasniegšanā, kas noteikts 
Direktīvas (ES) 2018/2001 3. panta 
1. punktā. Šādām teritorijām būtu 
jāatspoguļo to aplēstās trajektorijas un 
kopējā plānotā uzstādītā jauda, un tās būtu 
jāidentificē, izmantojot atjaunīgās enerģijas 
tehnoloģiju, kas noteikta dalībvalstu 
atjauninātajos valsts enerģētikas un klimata 
plānos saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 
14. pantu. Apzinot nepieciešamās 
sauszemes un jūras teritorijas, būtu jāņem 
vērā atjaunīgo energoresursu pieejamība un 
dažādu sauszemes un jūras teritoriju 
piedāvātais potenciāls atjaunīgās enerģijas 
ražošanai, izmantojot atšķirīgas 
tehnoloģijas, prognozētais enerģijas 
pieprasījums kopumā un dažādos 
dalībvalsts reģionos, kā arī relevantās tīkla 
infrastruktūras, uzkrāšanas un citu 
elastīguma rīku pieejamība, ņemot vērā 
jaudu, kas vajadzīga, lai nodrošinātu 
pieaugošo atjaunīgās enerģijas apjomu.

(8) Atjaunīgās enerģijas projektu 
ātrāku ieviešanu varētu atbalstīt ar 
dalībvalstu veiktu stratēģisko plānošanu. 
Dalībvalstīm būtu jāpazina sauszemes un 
jūras teritorijas, kas nepieciešamas, lai 
ierīkotu stacijas enerģijas ražošanai no 
atjaunīgiem energoresursiem, tādējādi 
izpildot valstu devumus pārskatītā 
2030. gada atjaunīgās enerģijas 
mērķrādītāja sasniegšanā, kas noteikts 
Direktīvas (ES) 2018/2001 3. panta 
1. punktā. Šādām teritorijām būtu 
jāatspoguļo to aplēstās trajektorijas un 
kopējā plānotā uzstādītā jauda, un tās būtu 
jāidentificē, izmantojot atjaunīgās enerģijas 
tehnoloģiju, kas noteikta dalībvalstu 
atjauninātajos valsts enerģētikas un klimata 
plānos saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 
14. pantu. Apzinot nepieciešamās 
sauszemes un jūras teritorijas, būtu jāņem 
vērā atjaunīgo energoresursu pieejamība un 
dažādu sauszemes un jūras teritoriju 
piedāvātais potenciāls atjaunīgās enerģijas 
ražošanai, izmantojot atšķirīgas 
tehnoloģijas, prognozētais enerģijas 
pieprasījums kopumā un dažādos 
dalībvalsts reģionos, kā arī relevantās tīkla 
infrastruktūras, uzkrāšanas un citu 
elastīguma rīku pieejamība, ņemot vērā 
jaudu, kas vajadzīga, lai nodrošinātu 
pieaugošo atjaunīgās enerģijas apjomu. 
Dalībvalstu veiktā stratēģiskā plānošana 
būtu jāatbalsta ar Savienības līdzekļiem, 
jo izmaksefektīvu sauszemes un jūras 
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teritoriju noteikšana atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanai ietver 
dārgus pasākumus, piemēram, saules vai 
vēja kartēšanu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Pārtikas ražošanai ir jāpiešķir 
prioritāte salīdzinājumā ar enerģijas 
ražošanu, un enerģijas ražošanai 
nevajadzētu samazināt pārtikas ražošanu 
vai samazināt kultūraugu ražību, bet abas 
darbības var pastāvēt un tām ir jāpastāv 
līdzās, un tām ir jābūt sinerģiskām. Lai to 
panāktu, būs jāveicina atjaunojamās 
enerģijas ražošana dažādos veidos, vietās, 
kas ir viegli pieejamas lauksaimniekiem 
un atbilst lauku saimniecības vajadzībām. 
Dalībvalstīm jāizvairās no tā, ka 
produktīva lauksaimniecības zeme, 
lauksaimniecības platības, kurās ražo 
augstas kvalitātes lauksaimniecības 
pārtikas produktus, un produkti, kuriem ir 
īpaša saikne ar vietējo ainavu un kultūru, 
ir labvēlīgi apgabali. Atjaunojamie 
energoresursi, piemēram, biometāna 
ražošana, būtu jāstimulē teritorijās, kas 
cieši pietuvinās lauksaimniecības 
objektiem, kas ir netālu no lauku 
saimniecībām un lauksaimniecības 
uzņēmumiem, un nelauksaimnieciskās 
platībās, kas atrodas pie lauku 
saimniecībām. Prioritārā kārtā 
teritorijām, kuras izmanto tiešos lietotājus 
vai teritorijas ar esošo infrastruktūru, un 
vietām, kur atlikumu plūsmas vai 
lauksaimniecības atkritumus var izmantot 
atjaunojamās enerģijas ražošanai, 
vajadzētu būt tiešo lietotāja tuvumā.

Grozījums Nr. 10
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Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgu teritoriju izraudzīšanā būtu 
jācenšas nodrošināt, lai atjaunīgās enerģijas 
ražošana šajās teritorijās kopā ar esošajām 
atjaunīgās enerģijas stacijām, nākotnē 
paredzētām atjaunīgās enerģijas stacijām 
ārpus šādām teritorijām un sadarbības 
mehānismiem būtu pietiekama, lai panāktu 
dalībvalstu devumu virzībā uz Savienības 
atjaunīgās enerģijas mērķrādītāju, kas 
noteikts Direktīvas (ES) 2018/2001 
3. panta 1. punktā.

(13) Atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgu teritoriju izraudzīšanā būtu 
jācenšas nodrošināt, lai atjaunīgās enerģijas 
ražošana šajās teritorijās kopā ar esošajām 
atjaunīgās enerģijas stacijām, nākotnē 
paredzētām atjaunīgās enerģijas stacijām 
ārpus šādām teritorijām un sadarbības 
mehānismiem būtu pietiekama, lai panāktu 
dalībvalstu devumu virzībā uz Savienības 
atjaunīgās enerģijas mērķrādītāju, kas 
noteikts Direktīvas (ES) 2018/2001 
3. panta 1. punktā, un līdz 2030. gadam 
sasniegtu mērķi par 35 bcm biometāna 
ražošanu, kā noteikts REPowerEU 
paziņojumā, vienlaicīgi ņemot vērā katras 
dalībvalsts īpatnības attiecībā pret tās 
mērķiem.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgu teritoriju izraudzīšanai būtu 
jānodrošina, ka atjaunīgās enerģijas 
stacijas, to pieslēgums tīklam, kā arī līdzās 
izvietotie enerģijas uzkrāšanas kompleksi, 
kas atrodas šajās teritorijās, gūst labumu no 
prognozējamības un racionalizētām 
administratīvajām procedūrām. Jo īpaši 
projektiem, kas atrodas atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgās teritorijās, būtu jāgūst 
labums no paātrinātām administratīvajām 
procedūrām, tostarp klusas piekrišanas, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nereaģē uz administratīvu darbību, ja vien 
uz konkrēto projektu neattiecas ietekmes 
uz vidi novērtējums. Šiem projektiem 
vajadzētu arī gūt labumu no skaidri 
noteiktiem termiņiem un juridiskās 

(15) Atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgu teritoriju izraudzīšanai būtu 
jānodrošina, ka atjaunīgās enerģijas 
stacijas, to pieslēgums tīklam, kā arī līdzās 
izvietotie enerģijas uzkrāšanas kompleksi, 
kas atrodas šajās teritorijās, gūst labumu no 
prognozējamības un racionalizētām 
administratīvajām procedūrām. Jo īpaši 
projektiem, kas atrodas atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgās teritorijās, būtu jāgūst 
labums no paātrinātām administratīvajām 
procedūrām, tostarp klusas piekrišanas, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nereaģē uz administratīvu darbību, ja vien 
uz konkrēto projektu neattiecas ietekmes 
uz vidi novērtējums. Šiem projektiem 
vajadzētu arī gūt labumu no skaidri 
noteiktiem termiņiem un juridiskās 
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noteiktības attiecībā uz paredzamo 
procedūras iznākumu. Pēc tam, kad ir 
iesniegts pieteikums projektiem atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgā teritorijā, 
dalībvalstīm būtu jāveic šādu pieteikumu 
ātra izvērtēšana, lai noskaidrotu, vai kāds 
no šādiem projektiem visticamāk varētu 
radīt būtisku neparedzētu negatīvu ietekmi, 
ņemot vērā vides jutīgumu ģeogrāfiskajā 
apgabalā, kurā projekts atrodas, kas nav 
tikusi apzināta, veicot atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgo teritoriju izraudzīšanas 
plāna (plānu) vidisko novērtējumu saskaņā 
ar Direktīvu 2001/42/EK. Visi projekti, kas 
atrodas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgās teritorijās, šāda izvērtēšanas 
procesa beigās būtu jāuzskata par 
apstiprinātiem. Tikai tad, ja dalībvalstīm ir 
skaidri pierādījumi, lai uzskatītu, ka 
konkrēts projekts, ļoti iespējams, var 
izraisīt šādu būtisku neparedzētu negatīvu 
ietekmi, dalībvalstīm pēc šāda lēmuma 
pamatošanas būtu jāveic šādam projektam 
vidisks novērtējums saskaņā ar 
Direktīvu 2011/92/EK un, attiecīgā 
gadījumā, saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK25. Ņemot vērā 
vajadzību paātrināt atjaunīgo energoresursu 
plašāku izmantošanu, šāds novērtējums 
būtu jāveic sešu mēnešu laikā.

noteiktības attiecībā uz paredzamo 
procedūras iznākumu. Pēc tam, kad ir 
iesniegts pieteikums projektiem atjaunīgās 
enerģijas ražošanai izdevīgā teritorijā, 
dalībvalstīm būtu jāveic šādu pieteikumu 
ātra izvērtēšana, lai noskaidrotu, vai kāds 
no šādiem projektiem visticamāk varētu 
radīt būtisku neparedzētu negatīvu ietekmi, 
ņemot vērā vides jutīgumu ģeogrāfiskajā 
apgabalā, kurā projekts atrodas, kas nav 
tikusi apzināta, veicot atjaunīgās enerģijas 
ražošanai izdevīgo teritoriju izraudzīšanas 
plāna (plānu) vidisko novērtējumu saskaņā 
ar Direktīvu 2001/42/EK. Visi projekti, kas 
atrodas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgās teritorijās, šāda izvērtēšanas 
procesa beigās būtu jāuzskata par 
apstiprinātiem. Tikai tad, ja dalībvalstīm ir 
skaidri pierādījumi, lai uzskatītu, ka 
konkrēts projekts, ļoti iespējams, var 
izraisīt šādu būtisku neparedzētu negatīvu 
ietekmi, dalībvalstīm pēc šāda lēmuma 
pamatošanas būtu jāveic šādam projektam 
vidisks novērtējums saskaņā ar 
Direktīvu 2011/92/EK un, attiecīgā 
gadījumā, saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK. 
Ņemot vērā vajadzību paātrināt atjaunīgo 
energoresursu plašāku izmantošanu, šāds 
novērtējums būtu jāveic laikposmā, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus.

_________________
25 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. 
gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV 
L 206, 22.7.1992.).

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ir steidzami jāsamazina ēku 
atkarība no fosilā kurināmā un jāpaātrina ar 
šo ēku enerģijas patēriņu saistītie 
dekarbonizācijas un elektrifikācijas 

(25) Ir steidzami jāsamazina ēku 
atkarība no fosilā kurināmā un jāpaātrina ar 
šo ēku enerģijas patēriņu saistītie 
dekarbonizācijas un elektrifikācijas 
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pasākumi. Lai vēlāk varētu izmaksefektīvi 
uzstādīt saules enerģijas tehnoloģijas, 
visām jaunajām ēkām jābūt “gatavām 
saules enerģijai”, tas ir, lai optimizētu 
saules enerģijas ražošanas potenciālu, 
pamatojoties uz objekta saules 
apstarojumu, nodrošinot saules tehnoloģiju 
produktīvu uzstādīšanu bez dārgām 
strukturālām iejaukšanās darbībām. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jānodrošina piemērotu 
saules enerģijas iekārtu izvietošana jaunās 
ēkās — gan dzīvojamās, gan 
nedzīvojamās — un esošās nedzīvojamās 
ēkās. Saules enerģijas plaša izvēršana ēkās 
būtu liels devums, lai efektīvāk pasargātu 
patērētājus no fosilā kurināmā 
pieaugošajām un svārstīgajām cenām, 
samazinātu neaizsargāto iedzīvotāju 
pakļaušanu augstām enerģijas izmaksām 
un sniegtu plašākus ieguvumus vidiskajos, 
ekonomiskajos un sociālajos aspektos. Lai 
efektīvi izmantotu saules enerģijas iekārtu 
potenciālu ēkās, dalībvalstīm būtu jānosaka 
kritēriji saules enerģijas iekārtu 
izvietošanai ēkās un iespējamie 
atbrīvojumi no tiem saskaņā ar novērtēto 
saules enerģijas iekārtu tehnisko un 
ekonomisko potenciālu un to ēku īpašības, 
uz kurām attiecas šis pienākums.

pasākumi. Lai vēlāk attiecīgā gadījumā 
varētu izmaksefektīvi un tehniski 
iespējami uzstādīt saules enerģijas 
tehnoloģijas ar CO2 emisijas 
samazināšanas potenciālu, visām 
jaunajām ēkām jābūt “gatavām saules 
enerģijai”, tas ir, lai optimizētu saules 
enerģijas ražošanas potenciālu, 
pamatojoties uz objekta saules 
apstarojumu, nodrošinot saules tehnoloģiju 
produktīvu uzstādīšanu bez dārgām 
strukturālām iejaukšanās darbībām. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jānodrošina piemērotu 
saules enerģijas iekārtu izvietošana jaunās 
ēkās, tostarp ar jumtiem pārklātās celtnēs, 
kuras izmanto lauksaimnieciskām 
darbībām, gan dzīvojamās, gan 
nedzīvojamās ēkās, un jau esošās 
nedzīvojamās ēkās. Siltumnīcām, kas ir 
caurspīdīgas, nebūtu jāpiemēro šie 
pienākumi, jo saules enerģijas paneļi 
samazinātu kultūraugu augšanai 
nepieciešamo saules gaismu. Saules 
enerģijas plaša izvēršana ēkās būtu liels 
devums, lai efektīvāk pasargātu patērētājus 
no fosilā kurināmā pieaugošajām un 
svārstīgajām cenām, samazinātu 
neaizsargāto iedzīvotāju pakļaušanu 
augstām enerģijas izmaksām un sniegtu 
plašākus ieguvumus vidiskajos, 
ekonomiskajos un sociālajos aspektos. Lai 
efektīvi izmantotu saules enerģijas iekārtu 
potenciālu ēkās, dalībvalstīm būtu jānosaka 
kritēriji saules enerģijas iekārtu 
izvietošanai ēkās un iespējamie 
atbrīvojumi no tiem saskaņā ar novērtēto 
saules enerģijas iekārtu tehnisko un 
ekonomisko potenciālu un to ēku īpašības. 
Dalībvalstīm būtu jāveicina saules 
enerģijas sistēmu uzstādīšana esošajās 
ēkās, izmantojot atbalsta shēmas. Lai 
nodrošinātu taisnīgu enerģētikas 
pārkārtošanu, būtu jāņem vērā Savienības 
iedzīvotāju labklājības līmeņa atšķirības 
starp reģioniem un dalībvalstīm. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
atbalsta shēmas ir vērstas uz to, lai 
nodrošinātu pilnīgu līdzdalību enerģētikas 
pārkārtošanā un risinātu enerģētiskās 
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nabadzības problēmu, jo īpaši lauku 
apvidos.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Saules enerģijas stimulēšanai ar 
dotācijām un citām atbalsta shēmām 
nebūtu jāliedz šādu enerģiju pārdot tīklā 
no privātiem, komerciāliem un 
lauksaimniecības avotiem.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Lauksaimniecības nozarei var būt 
izšķiroša loma enerģētikas pārkārtošanā 
lauku reģionos un lauku kopienās, jo 
īpaši ņemot vērā decentralizēto ražošanu. 
Tāpēc iespējai ražot enerģiju no saules 
baterijām kā sekundāru darbību 
nevajadzētu aprobežoties tikai ar 
pašpatēriņu, bet to varētu apsvērt kopā, 
piemēram, ar citiem ražošanas veidiem. 
Dalībvalstīm, izmantojot mērķtiecīgus 
finansēšanas mehānismus, būtu jāmudina 
lauksaimnieki izmantot saules enerģijas 
iekārtas lauku saimniecībās, jo īpaši 
lauksaimniecības saules enerģijas 
projektu izstrāde uz jaunām 
lauksaimniecības ēkām un biometāna 
ražošana, lai nodrošinātu atjaunojamo 
energoresursu plašāku attīstību, 
vienlaikus nodrošinot papildu ienākumus 
lauksaimniekiem. Maza mēroga enerģijas 
ražošanas iekārtām lauku saimniecībās ir 
liels potenciāls uzlabot apriti saimniecībā, 
pārveidojot saimniecības atkritumu un 
atlikumu plūsmas, cita starpā kūtsmēslus, 
siltumenerģijā un elektroenerģijā, un ir 
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svarīgi veicināt un mudināt 
lauksaimniekus ieguldīt šajās 
tehnoloģijās. Būtu pamatīgi jāveicina 
tīkla pastiprināšana lauku reģionos, lai 
saimniecības reāli varētu izmantot visas 
iespējas sekmēt enerģētikas pārkārtošanu 
ar decentralizētu elektroenerģijas 
ražošanu. Par prioritārām būtu jānosaka 
ģeogrāfiskas vietas ar augstu starojuma 
līmeni, jo saules enerģijas paneļu 
izejvielas ir ierobežots resurss. Turklāt 
lauksaimnieki un viņus pārstāvošās 
organizācijas būtu jāiesaista tiešo 
apgabalu izraudzīšanā.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tomēr izmaiņas Eurostat enerģijas 
bilances aprēķināšanas metodikā un 
turpmāko modelēšanas prognožu 
uzlabojumi liek mainīt bāzes līniju. 
Tādējādi, izmantojot to pašu pieeju 
mērķrādītāja noteikšanai, proti, salīdzinot 
to ar turpmākajām bāzes prognozēm, 
Savienības 2030. gada energoefektivitātes 
mērķrādītāja vērienīgums būtu jānosaka 
salīdzinājumā ar 2020. gada atsauces 
scenārija prognozēm 2030. gadam, 
atspoguļojot valstu devumus no 
nacionālajiem enerģētikas un klimata plānu 
projektiem. Izmantojot šo atjaunināto bāzes 
līniju, Savienībai 2030. gadā būs 
jāpalielina energoefektivitātes vērienīgās 
ieceres vismaz par 13 %, salīdzinot ar 
2020. gada atsauces scenārijā paredzēto 
centienu līmeni. Šis jaunais veids, kā 
izteikt Savienības mērķrādītāju 
vērienīguma pakāpi, neietekmē faktisko 
nepieciešamo centienu līmeni.

(28) Tomēr izmaiņas Eurostat enerģijas 
bilances aprēķināšanas metodikā un 
turpmāko modelēšanas prognožu 
uzlabojumi liek mainīt bāzes līniju. 
Tādējādi, izmantojot to pašu pieeju 
mērķrādītāja noteikšanai, proti, salīdzinot 
to ar turpmākajām bāzes prognozēm, 
Savienības 2030. gada energoefektivitātes 
mērķrādītāja vērienīgums būtu jānosaka 
salīdzinājumā ar 2020. gada atsauces 
scenārija prognozēm 2030. gadam, 
atspoguļojot valstu devumus no 
nacionālajiem enerģētikas un klimata plānu 
projektiem. Izmantojot šo atjaunināto bāzes 
līniju, Savienībai 2030. gadā būs 
jāpalielina energoefektivitātes vērienīgās 
ieceres vismaz par 13 %, salīdzinot ar 
2020. gada atsauces scenārijā paredzēto 
centienu līmeni. Šis jaunais veids, kā 
izteikt Savienības mērķrādītāju 
vērienīguma pakāpi, neietekmē faktisko 
nepieciešamo centienu līmeni. Līdz 2030. 
gadam sasniedzot vismaz 13 % 
energoefektivitātes palielināšānas mērķi, 
nevajadzētu kļūt par šķērsli tam, ka 
dalībvalstis varētu sasniegt 
klimatneitralitāti agrāk nekā 2050. gadā 
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vai palēnināt pāreju uz ūdeņraža 
ekonomiku, jo lauku apvidos atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanai ir 
milzīgs potenciāls. Tāpēc Komisijai būtu 
jāveic ietekmes novērtējum par 
ieguvumiem klimata jomā, ko sniedz 
energoefektivitātes mērķis un enerģijas 
patēriņa maksimālā robežvērtība, un 
attiecīgi to pārskatīt.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
2. pants – 2. daļa – 9.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) “atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgas teritorijas” ir konkrēta vieta uz 
sauszemes vai jūrā, ko dalībvalsts 
izraudzījusi kā īpaši piemērotu tādu staciju 
ierīkošanai, kurās ražo enerģiju no 
atjaunojamiem energoresursiem, izņemot 
biomasas sadedzināšanas stacijas.

(9a) "atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgas teritorijas" ir konkrēta vieta uz 
sauszemes vai jūrā, ko dalībvalsts 
izraudzījusi kā īpaši piemērotu tādu staciju 
ierīkošanai, kurās ražo enerģiju no 
atjaunojamiem energoresursiem.

Pamatojums

ES ir jāizmanto visa ilgtspējīgā atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošana, lai sasniegtu 
2030. gada mērķi par 45 %. Šis grozījums nodrošina, ka Krievijas enerģiju neaizstāj ES fosilā 
kurināmā ražošana, piemēram, ogļu ražošana. Jānorāda, ka bioenerģija jau ir iekļauta 
iepriekšējo 40 % scenārijā un bez tā nav iespējams sasniegt mērķi.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
 pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis kopīgi nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars Savienības enerģijas 

1. Dalībvalstis kopīgi nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars kā noteikts 2. panta 
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bruto galapatēriņā līdz 2030. gadam 
sasniedz vismaz 45 %.

1. punktā Savienības enerģijas bruto 
galapatēriņā līdz 2030. gadam sasniedz 
vismaz 45 %, ņemot vērā katras 
dalībvalsts īpatnības attiecībā pret tās 
mērķiem.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis kopā nodrošina, ka 
biometāna ilgtspējīgas ražošanas apjoms, 
izpildot šajā direktīvā noteiktos kritērijus, 
līdz 2030. gadam ir vismaz 35 miljardi 
kubikmetru gadā.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veicina jaunu 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
testēšanu ierobežotu laiku reālos apstākļos 
īstenotos pilotprojektos; testēšanu veic 
kompetentās iestādes uzraudzībā saskaņā 
ar piemērojamajiem ES tiesību aktiem un 
pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas 
nodrošina elektroenerģijas sistēmas drošu 
darbību un palīdz izvairīties no 
nesamērīgas ietekmes uz iekšējā tirgus 
darbību.

2.a Dalībvalstis veicina jaunu 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
testēšanu ierobežotu laiku reālos apstākļos 
īstenotos pilotprojektos; testēšanu veic 
kompetentās iestādes uzraudzībā saskaņā 
ar piemērojamajiem Savienības tiesību 
aktiem un pienācīgiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina enerģijas 
sistēmas drošu darbību un palīdz izvairīties 
no nesamērīgas ietekmes uz iekšējā tirgus 
darbību.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Direktīva (ES) 2018/2001
15.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līdz [1 gads pēc stāšanās spēkā] 
dalībvalstis apzina sauszemes un jūras 
teritorijas, kas vajadzīgas, lai ierīkotu 
stacijas enerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem energoresursiem, un kas 
nepieciešamas, lai izpildītu savu valsts 
devumu atjaunojamās enerģijas 2030. gada 
mērķrādītāja sasniegšanā saskaņā ar šīs 
direktīvas 3. pantu. Šādas teritorijas ir 
samērīgas ar aplēstajām trajektorijām un 
kopējo plānoto atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju uzstādīto jaudu, kas noteikta 
dalībvalstu nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos, kuri atjaunināti saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1999 14. pantu.

(1) Līdz [1 gads pēc stāšanās spēkā] 
dalībvalstis apzina sauszemes un jūras 
teritorijas, kas vajadzīgas, lai ierīkotu 
stacijas un saistītu tīklu infrastruktūru 
enerģijas ražošanai no atjaunojamiem 
energoresursiem, un kas nepieciešamas, lai 
izpildītu savu valsts devumu atjaunojamās 
enerģijas 2030. gada mērķrādītāja 
sasniegšanā saskaņā ar šīs direktīvas 
3. pantu. Šādas teritorijas ir samērīgas ar 
aplēstajām trajektorijām un kopējo plānoto 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
uzstādīto jaudu, kas noteikta dalībvalstu 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos, 
kuri atjaunināti saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1999 14. pantu. Komisija kopā 
ar dalībvalstīm veic elektrotīklu 
infrastruktūras novērtējumu visā 
Savienībā, lai nodrošinātu, ka tā ir 
pienācīgi konfigurēta tā, lai būtu 
iespējams izmantot atjaunojamos 
energoresursus un mikroģenerācijas 
iespējas. Komisijai par prioritāti būtu 
jānosaka ieguldījumi elektrotīklu 
infrastruktūrā, izmantojot TEN-E, lai 
veicinātu šādas elektroenerģijas 
ražošanas iekļaušanu. Dalībvalstis 
nodrošina, ka energopiegādātājus un jo 
īpaši mazos lauksaimniecības enerģijas 
piegādātājus nekavē tīkla tehniskie 
ierobežojumi, un novērš jebkādus 
ierobežojumus, kas tīkla operatoriem liedz 
nodrošināt, ka tīkls spēj nodrošināt 
papildu energoapgādi.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.b pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) relevantās tīkla infrastruktūras, 
uzkrāšanas un citu elastīguma rīku 
pieejamību vai šādas tīkla infrastruktūras 
un uzkrāšanas izveides potenciālu.

(c) relevantās tīkla infrastruktūras, 
uzkrāšanas un citu elastīguma rīku 
pieejamību vai šādas tīkla infrastruktūras, 
centralizētas siltumapgādes tīklu un 
uzkrāšanas izveides potenciālu.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.b pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ilgtspējīgas biomasas potenciāls un 
pieejamība;

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.b pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) ietekme uz vidi un 
lauksaimniecisko darbību.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Dalībvalstis dod priekšroku tam, ka 
1. punktā minētā pienākuma rezultātā 
noskaidrotās teritorijas tiek izmantotas 
vairākiem mērķiem.

(3) Dalībvalstis dod priekšroku tam, ka 
1. punktā minētā pienākuma rezultātā 
noskaidrotās teritorijas tiek izmantotas 
vairākiem mērķiem, neietekmējot 
nelabvēlīgi ražas un pārtikas ražošanu. 



PE735.806v02-00 66/80 RR\1268140LV.docx

LV

Tas ietver zemes izmantošanu dažādu 
veidu atjaunojamās enerģijas ražošanai, 
ja ģeogrāfiskās īpatnības un 
lauksaimniecības zemes pieejamība ir 
atļauta.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [2 gadi pēc stāšanās spēkā] 
dalībvalstis pieņem plānu (plānus), kurā 
15.b panta 1. punktā minētajās teritorijās ir 
izraudzītas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgas teritorijas vienam vai vairākiem 
atjaunojamo energoresursu veidiem. 
Minētajā plānā (plānos) dalībvalstis:

Līdz [2 gadi pēc stāšanās spēkā] pēc 
apspriešanās ar visām attiecīgajam 
ieinteresētajām personām dalībvalstis 
pieņem plānu (plānus), kurā 15.b panta 
1. punktā minētajās teritorijās ir izraudzītas 
atjaunīgās enerģijas ražošanai izdevīgas 
teritorijas vienam vai vairākiem 
atjaunojamo energoresursu veidiem. 
Minētajā plānā (plānos) dalībvalstis:

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izraugās pietiekami viendabīgas 
sauszemes un jūras teritorijas, kurās, ņemot 
vērā izvēlētās teritorijas īpatnības, nav 
paredzams, ka konkrēta veida vai veidu 
atjaunojamās enerģijas izvēršanai būs 
būtiska ietekme uz vidi. To darot, 
dalībvalstis:

(a) izraugās pietiekami viendabīgas 
sauszemes un jūras teritorijas, kurās, ņemot 
vērā izvēlētās teritorijas īpatnības, nav 
paredzams, ka konkrēta veida vai veidu 
atjaunojamās enerģijas izvēršanai būs 
būtiska ietekme uz vidi vai nozīmīgu 
ietekmi uz pārtikas ražošanu un 
lauksaimniecisku darbību. To darot, 
dalībvalstis:

Grozījums Nr. 27
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— prioritāti dod mākslīgām un 
apbūvētām platībām, piemēram, jumtiem, 
transporta infrastruktūras teritorijām, 
stāvvietām, atkritumu poligoniem, 
rūpnieciskiem objektiem, raktuvēm, 
mākslīgām iekšzemes ūdenstilpēm, 
ezeriem vai ūdenskrātuvēm un attiecīgā 
gadījumā komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
objektiem, kā arī noplicinātai zemei, kas 
nav izmantojama lauksaimniecībā;

— prioritāti dod mākslīgām un 
apbūvētām platībām, piemēram, jumtiem, 
transporta infrastruktūras teritorijām, 
stāvvietām, atkritumu poligoniem, 
rūpnieciskiem objektiem un 
lauksaimnieciskiem objektiem, jo īpaši 
piemērotiem saimniecību ēku jumtiem, 
lauksaimniecības un agro rūpnieciskām 
struktūrām, citām lauksaimnieciskās 
ražošanas struktūrām, raktuvēm, 
mākslīgām iekšzemes ūdenstilpēm, 
ezeriem vai ūdenskrātuvēm, komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas objektiem, kā arī 
noplicinātai zemei, kas nav izmantojama 
lauksaimniecībā;

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– piešķirt prioritāti teritorijām, kas 
atrodas tiešo lietotāju tuvumā, vai 
teritorijām, kurās ir esošā infrastruktūra;

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – 1.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– piešķirt prioritāti teritorijām vai 
vietām, kur atlikumplūsmas vai 
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lauksaimniecības atkritumus var droši 
izmantot atjaunojamās enerģijas 
ražošanai;

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
15.c pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— izslēdz Natura 2000 teritorijas un 
dabas parkus un rezervātus, apzinātos 
putnu migrācijas ceļus, kā arī citas 
teritorijas, kas noskaidrotas, pamatojoties 
uz jutīguma kartēm un nākamajā punktā 
minētajiem rīkiem, izņemot šādās vietās 
esošas mākslīgas un apbūvētas platības, 
piemēram, jumtus, stāvvietas vai transporta 
infrastruktūru;

— izslēdz Natura 2000 teritorijas, 
auglīgu lauksaimniecībā izmantojama 
zeme, lauksaimniecības un dabas platības, 
kurās ražo augstas kvalitātes agropārtikas 
produktus un produktus, kuriem ir īpaša 
saistība ar vietējo ainavu un kultūru, 
parkus un rezervātus, apzinātos putnu 
migrācijas ceļus, kā arī citas teritorijas, kas 
noskaidrotas,  pamatojoties uz jutīguma 
kartēm un nākamajā punktā minētajiem 
rīkiem, izņemot šādās vietās esošas 
mākslīgas un apbūvētas platības, 
piemēram, jumtus, stāvvietas vai transporta 
infrastruktūru;

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dalībvalstis, ja tas ir iespējams un 
ņemot vērā dalībvalsts plānošanas 
specifiku, nodrošina, ka ir tikai viens 
administratīvais pieteikums par katru 
atļauju piešķiršanas procesu saistībā ar 
šajā pantā minēto projektu un projektu, 
kuram ir piešķirtas vairākas atļaujas, un 
veicina to, ka pieteikuma iesniedzējs 
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izmanto atļauju noteiktā termiņā.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atļauju piešķiršanas process tādu 
staciju energoatjaunināšanai un jaunām 
iekārtām, kuru elektroenerģijas ražošanas 
jauda ir mazāka nekā 150 kW, līdzās 
izvietotiem enerģijas uzkrāšanas 
kompleksiem, kā arī to tīkla pieslēgumam, 
kas atrodas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgās teritorijās, nepārsniedz sešus 
mēnešus. Pienācīgi pamatotos ārkārtas 
apstākļos, piemēram, sevišķi svarīgu 
drošuma apsvērumu dēļ, ja 
energoatjaunināšanas projekts būtiski 
ietekmē tīklu vai iekārtas sākotnējo jaudu, 
izmēru vai sniegumu, minēto viena gada 
termiņu var pagarināt vēl par ilgākais trim 
mēnešiem. Dalībvalstis projekta attīstītāju 
skaidri informē par ārkārtas apstākļiem, 
kas pamato pagarinājumu.

(2) Atļauju piešķiršanas process tādu 
staciju energoatjaunināšanai un jaunām 
iekārtām, kuru elektroenerģijas ražošanas 
jauda ir mazāka nekā 150 kW, vai par 
biometāna vai biogāzes iekārtām, kuru 
siltumietilpība saskan ar izņēmuma 
robežvērtību, kas noteikta ar 29. pantu, uz 
maza mēroga enerģijas ražošanas 
iekārtām un vidēja lieluma vējturbīnām 
līdzās izvietotiem enerģijas uzkrāšanas 
kompleksiem, kā arī to tīkla pieslēgumam, 
kas atrodas atjaunīgās enerģijas ražošanai 
izdevīgās teritorijās, nepārsniedz sešus 
mēnešus. Pienācīgi pamatotos ārkārtas 
apstākļos, piemēram, sevišķi svarīgu 
drošuma apsvērumu dēļ, ja 
energoatjaunināšanas projekts būtiski 
ietekmē tīklu vai iekārtas sākotnējo jaudu, 
izmēru vai sniegumu, minēto viena gada 
termiņu var pagarināt vēl par ilgākais trim 
mēnešiem. Dalībvalstis projekta attīstītāju 
skaidri informē par ārkārtas apstākļiem, 
kas pamato pagarinājumu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 4. un 5. punktu, atkāpjoties no 
Direktīvas 2011/92/ES 4. panta 2. punkta 
un II pielikuma 3. punkta a), b), d), h), 

Neskarot 4. un 5. punktu, atkāpjoties no 
Direktīvas 2011/92/ES 4. panta 2. punkta 
un II pielikuma 3. punkta a), b), d), h), 
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i) apakšpunkta, kā arī 6. punkta 
c) apakšpunkta atsevišķi vai saistībā ar 
minētās direktīvas 13. punkta 
a) apakšpunktu, ciktāl tas attiecas uz 
atjaunojamās enerģijas projektiem, ja tiek 
iesniegti jauni pieteikumi jau izraudzītajās 
teritorijās, kas ir izdevīgas atjaunīgās 
enerģijas ražošanai ar attiecīgo tehnoloģiju, 
veidot vai energoatjaunināt atjaunojamās 
enerģijas stacijas (izņemot biomasas 
sadedzināšanas stacijas), līdzās izvietotus 
uzkrāšanas kompleksus, kā arī to tīkla 
pieslēgumus, tad šādus pieteikumus atbrīvo 
no prasības veikt īpašu ietekmes uz vidi 
novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 1. punktu, 
ja šie projekti atbilst noteikumiem un 
pasākumiem, kas paredzēti saskaņā ar 
15.c panta 1. punkta b) apakšpunktu. 
Iepriekš minētais atbrīvojums no 
Direktīvas 2011/92/ES piemērošanas 
neattiecas uz projektiem, kuriem var būt 
būtiska ietekme uz vidi citā dalībvalstī, vai 
ja to saskaņā ar minētās direktīvas 7. pantu 
pieprasa dalībvalsts, kuru tie varētu būtiski 
ietekmēt.

i) apakšpunkta, kā arī 6. punkta 
c) apakšpunkta atsevišķi vai saistībā ar 
minētās direktīvas 13. punkta 
a) apakšpunktu, ciktāl tas attiecas uz 
atjaunojamās enerģijas projektiem, ja tiek 
iesniegti jauni pieteikumi jau izraudzītajās 
teritorijās, kas ir izdevīgas atjaunīgās 
enerģijas ražošanai ar attiecīgo tehnoloģiju, 
veidot vai energoatjaunināt atjaunojamās 
enerģijas stacijas, līdzās izvietotus 
uzkrāšanas kompleksus, kā arī to tīkla 
pieslēgumus, tad šādus pieteikumus atbrīvo 
no prasības veikt īpašu ietekmes uz vidi 
novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 1. punktu, 
ja šie projekti atbilst noteikumiem un 
pasākumiem, kas paredzēti saskaņā ar 
15.c panta 1. punkta b) apakšpunktu. 
Iepriekš minētais atbrīvojums no 
Direktīvas 2011/92/ES piemērošanas 
neattiecas uz projektiem, kuriem var būt 
būtiska ietekme uz vidi citā dalībvalstī, vai 
ja to saskaņā ar minētās direktīvas 7. pantu 
pieprasa dalībvalsts, kuru tie varētu būtiski 
ietekmēt.

Pamatojums

ES ir jāizmanto visa ilgtspējīgā atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošana, lai sasniegtu 
2030. gada mērķi par 45 %. Nodrošina, ka Krievijas enerģiju neaizstāj ES fosilā kurināmā 
ražošana, piemēram, ogļu ražošana. Jānorāda, ka bioenerģija jau ir iekļauta iepriekšējo 
40 % scenārijā un bez tā nav iespējams sasniegt mērķi.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.a pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas izvērtēšanas nolūkā projekta 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
raksturlielumiem, par tā atbilstību 
noteikumiem un pasākumiem, kas 

Neskarot 4. un 5. punktu, atkāpjoties no 
Direktīvas 2011/92/ES 4. panta 2. punkta 
un II pielikuma 3. punkta a), b), d), h), 
i) apakšpunkta, kā arī 6. punkta 
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noskaidroti saskaņā ar 15.c panta 
1. punkta b) un c) apakšpunktu, attiecībā 
uz konkrēto ražošanai izdevīgo teritoriju, 
par visiem papildu pasākumiem, kas 
pieņemti projekta satvarā, un par to, kā 
šie pasākumi risina ietekmi uz vidi. Šādu 
izvērtēšanu pabeidz 30 dienu laikā no 
dienas, kad iesniegti pieteikumi par jaunām 
atjaunojamās enerģijas stacijām, izņemot 
pieteikumus par iekārtām, kuru 
elektroenerģijas ražošanas jauda ir mazāka 
nekā 150 kW. Attiecībā uz šādām iekārtām 
un jauniem pieteikumiem par staciju 
energoatjaunināšanu izvērtēšanas posmu 
pabeidz 15 dienu laikā.

c) apakšpunkta atsevišķi vai saistībā ar 
minētās direktīvas 13. punkta 
a) apakšpunktu, ciktāl tas attiecas uz 
atjaunojamās enerģijas projektiem, ja tiek 
iesniegti jauni pieteikumi jau 
izraudzītajās teritorijās, kas ir izdevīgas 
atjaunīgās enerģijas ražošanai ar attiecīgo 
tehnoloģiju, veidot vai energoatjaunināt 
atjaunojamās enerģijas stacijas, līdzās 
izvietotus uzkrāšanas kompleksus, kā arī 
to tīkla pieslēgumus, tad šādus 
pieteikumus atbrīvo no prasības veikt 
īpašu ietekmes uz vidi novērtējumu 
saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 
2. panta 1. punktu, ja šie projekti atbilst 
noteikumiem un pasākumiem, kas 
paredzēti saskaņā ar 15.c panta 1. punkta 
b) apakšpunktu. Visu projekta attīstītāja 
sniegto informāciju, kas saistīta ar 
ietekmi uz vidi, dara publiski pieejamu. 
Šādu izvērtēšanu pabeidz 30 dienu laikā no 
dienas, kad iesniegti pieteikumi par jaunām 
atjaunojamās enerģijas stacijām, izņemot 
pieteikumus par iekārtām, kuru 
elektroenerģijas ražošanas jauda ir mazāka 
nekā 150 kW, vai par biometāna vai 
biogāzes iekārtām, kuru siltumietilpība 
saskan ar atbrīvojuma robežvērtību, kas 
noteikta 29. pantā. Attiecībā uz šādām 
iekārtām un jauniem pieteikumiem par 
staciju energoatjaunināšanu izvērtēšanas 
posmu pabeidz 15 dienu laikā.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [trīs mēneši no spēkā stāšanās dienas] 
dalībvalstis nodrošina, ka līdz 
klimatneitralitātes sasniegšanai atļauju 
piešķiršanas procesā, kad 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punkta 

Līdz [trīs mēneši no spēkā stāšanās dienas] 
dalībvalstis nodrošina, ka līdz 
klimatneitralitātes sasniegšanai atļauju 
piešķiršanas procesā, kad 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punkta 
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un 16. panta 1. punkta c) apakšpunkta, 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punkta 
un Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 
1. punkta a) apakšpunkta nolūkā tiek 
meklēts līdzsvars starp atsevišķu gadījumu 
juridiskajām interesēm, tiek uzskatīts, ka 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanas staciju plānošana, būvniecība un 
ekspluatācija, to pieslēgums tīklam un pats 
saistītais tīkls un uzkrāšanas aktīvi ir 
sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs un 
kalpo sabiedrības veselībai un drošībai.

un 16. panta 1. punkta c) apakšpunkta, 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punkta 
un Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 
1. punkta a) apakšpunkta nolūkā tiek 
meklēts līdzsvars starp atsevišķu gadījumu 
juridiskajām interesēm, tiek uzskatīts, ka 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanas staciju plānošana, būvniecība un 
ekspluatācija, to pieslēgums tīklam un pats 
saistītais tīkls un uzkrāšanas aktīvi ir 
sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs un 
kalpo sabiedrības veselībai un drošībai, 
neatsakoties no atsevišķu iedzīvotāju vai 
viņu interešu grupu līdzdalības iespējām.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
16.d pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var ierobežot šo noteikumu 
piemērošanu, attiecinot tos tikai uz 
konkrētām savas teritorijas daļām, kā arī 
uz konkrētiem tehnoloģiju veidiem vai 
projektiem ar konkrētiem tehniskiem 
raksturlielumiem saskaņā ar prioritātēm, 
kas noteiktas to nacionālajos integrētajos 
enerģētikas un klimata plānos.

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt zināmai elastībai, piemērojot šos noteikumus, ja mērķrādītāji 
neatbilst nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem. Novērtējot atjaunojamo 
energoresursu enerģijas projektu ietekmi, būtu pienācīgi jāņem vērā vides, dabas un drošības 
vērtības.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva Nr. 2010/31/ES
9.a pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka visas jaunās 
ēkas ir projektētas tā, lai, pamatojoties uz 
objekta virsmas saules apstarojumu, 
optimizētu to saules enerģijas ražošanas 
potenciālu un dotu iespēju vēlāk 
izmaksefektīvi uzstādīt saules enerģijas 
tehnoloģijas.

Dalībvalstis nodrošina, ka visas jaunās 
ēkas ir projektētas tā, lai, pamatojoties uz 
objekta virsmas saules apstarojumu, 
iekārtas rentabilitāti un tehnisko 
iespējamību, kā arī CO2 emisiju 
samazināšanas potenciālu, ņemot vērā 
energosistēmas, kurās saules enerģija ir 
integrēta. Dalībvalstis arī novērtē, cik 
piemēroti ir uzstādīt saules enerģijas 
paneļus ģeogrāfiskās vietās ar zemu 
apstarošanas potenciālu.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva Nr. 2010/31/ES
9.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdz 2027. gada 31. decembrim – 
visās esošajās sabiedriskajās un 
komerciālajās ēkās, kuru lietderīgā grīdas 
platība ir lielāka nekā 250 kvadrātmetri; 
kā arī

(b) sākot no ... šīs direktīvas, ar ko 
veic grozījumus, spēkā stāšanās dienas 
dalībvalstis veicina ieguldījumus saules 
enerģijā esošajās publiskajās un 
komerciālajās ēkās, izmantojot valsts 
atbalsta shēmas, un nodrošina vajadzīgās 
administratīvās, tehniskās un finansiālās 
spējas un stimulus, lai izvērstu 
ieguldījumus saules enerģētikā ar 
paredzamu atmaksāšanās laiku un 
maksimāli palielinātu saules fotoelementu 
un izkliedēto resursu integrāciju tīklā; kā 
arī

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva Nr. 2010/31/ES
9.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Šā panta noteikumus nepiemēro jaunām 
ēkām, kuru caurlaidība pārsniedz 50 %, 
piemēram, siltumnīcām.
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