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REVĪZIJAS DARBA GRUPA 

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas jomas un 
programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. ERP atlasa un izstrādā šos 
revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, 
kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie 
notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses. 
 
Šo lietderības revīziju veica I revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Phil Wynn Owen un kura 
revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Revīziju vadīja ERP loceklis Samo Jereb, un viņam 
palīdzēja biroja atašejs Jerneja Vrabic, atbildīgais vadītājs Michael Bain, revidentu pamatgrupa – 
Ramona Bortnowschi un Els Brems, kā arī revidenti Roussalia Nikolova, Anžela Poliulianaitė, Maria 
Eulàlia Reverté i Casas, Frédéric Soblet, Pekka Ulander un Jolanta Žemailaitė. Lingvistisko atbalstu 
sniedza Miroslava Chakalova-Siddy un Richard Moore, bet sekretāra uzdevumus pildīja Terje Teppan-
Niesen.  
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GLOSĀRIJS UN SAĪSINĀJUMI 

AEBIOM Eiropas Biomasas asociācija 

AED II priekšlikums Eiropas Komisijas 2016. gada 30. novembra priekšlikums 
Atjaunojamo energoresursu direktīvai 2021.–2030. gada periodā. 

Anaerobā sadalīšana Process, kura laikā organiskā viela, piemēram, dzīvnieku izcelsmes 
atkritumi vai pārtikas atkritumi, tiek sadalīti, lai ražotu biogāzi un 
bioloģisku mēslošanas līdzekli. 

Aprites cikla 
izvērtējums (LCA) 

Vairāku posmu procedūra, kuru veic, lai aprēķinātu produkta vai 
pakalpojuma aprites cikla ietekmi uz vidi. 

Atjaunojamo 
energoresursu 
direktīva (AED) 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 
16. lpp.). 

Atjaunojamo 
energoresursu 
energokopienas 

Mazais vai vidējais uzņēmums vai bezpeļņas organizācija, kuras 
īpašnieki vai dalībnieki sadarbojas, lai veiktu atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanu, sadali, uzglabāšanu vai piegādi. 

Atjaunojamo 
energoresursu enerģija 
(AEE) 

Enerģija, ko iegūst no atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, 
saules gaismas, vēja, biomasas un ģeotermiskā siltuma, kuri 
atjaunojas dabīgā veidā un cilvēka dzīves laikā. 

Bioekonomika Tās ekonomikas nozares, kurās izmanto atjaunojamus bioloģiskus 
resursus no zemes un jūras, piemēram, kultūraugus, mežus, zivis, 
dzīvniekus un mikroorganismus, lai ražotu pārtiku, izejvielas un 
enerģiju. 

Bioenerģija No biomasas ražota enerģija. 

Biomasa Lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru, arī 
zvejniecības un akvakultūras, produktu, bioloģiskas izcelsmes 
atkritumu un atlikumu bioloģiski noārdāmā frakcija, tostarp augu 
un dzīvnieku izcelsmes vielas, kā arī atkritumu, tostarp bioloģiskas 
izcelsmes rūpniecības un sadzīves atkritumu, bioloģiski noārdāmā 
frakcija. 

Centralizēta 
siltumapgāde vai 
centralizēta 
aukstumapgāde 

Termālās enerģijas sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu no centrālā enerģijas ražošanas 
avota uz daudzām ēkām vai novietnēm telpu vai rūpnieciskai 
apkurei vai dzesēšanai. 

CO2 Oglekļa dioksīds. 



Daudzgadu finanšu 
shēma (DFS) 

ES daudzgadu finanšu izlietojuma plāns, kurā tās politikas 
prioritātes izteiktas finansiālā izteiksmē. Tas attiecas uz septiņu 
gadu periodu. 

EEG Vācu val.: Erneuerbare-Energien-Gesetz (Atjaunojamo 
energoresursu likums). 

Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu 
komiteja (EESK) 

Padomdevēja struktūra, kas Eiropas sabiedriski profesionālām 
interešu grupām un citām ieinteresētajām personām nodrošina 
formālu platformu, lai tās varētu paust savu viedokli par 
ES jautājumiem. 

Eiropas 
Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai 
(ELFLA) 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ir paredzēts, lai 
ES lauku apgabaliem palīdzētu risināt plašu ekonomikas, vides un 
sociālo problēmu loku. 

Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķis ir stiprināt ekonomisko 
un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, izlīdzinot galvenās reģionālās 
atšķirības. To panāk ar finansiālu atbalstu infrastruktūras izveidei 
un produktīviem ieguldījumiem darbvietu radīšanā, kas paredzēti 
galvenokārt uzņēmumiem. 

Eiropas strukturālie un 
investīciju fondi (ESI 
fondi) 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi ir piecu atsevišķu fondu 
grupa, kuru mērķis ir visā ES samazināt atšķirības starp reģioniem 
un kuru rīcībpolitiku nosaka saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmas 
septiņu gadu budžeta periodu. Minētie pieci fondi ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), 
Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
(EJZF). 

Enerģētikas ĢD Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts. 

Enerģijas mērvienības • toe — naftas ekvivalenta tonna — enerģijas daudzums, kas 
rodas, sadedzinot vienu tonnu jēlnaftas, aptuveni 42 GJ; 
ktoe — viens tūkstotis tonnu naftas ekvivalenta; 
Mtoe — miljoni tonnu naftas ekvivalenta; 

• kW — kilovats; 

• MWh/kWh – megavatstunda/kilovatstunda. 

FE Fotoelektrisks. 

ĢD Eiropas Komisijas departamenti un dienesti jeb ģenerāldirektorāti 
(ĢD). 



Iepirkuma piemaksas 
(IP) 

Atbalsta shēma, kura paredz, ka no atjaunojamiem 
energoresursiem ražotu elektroenerģiju parasti pārdod 
elektroenerģijas tirgū un ražotāji saņem piemaksu papildus to 
saražotās elektroenerģijas tirgus cenai. IP var būt noteiktas (proti, 
nemainīgas neatkarīgi no tirgus cenām) vai nenoteiktas (proti, 
mainīgas atkarībā no tirgus cenu novērtējuma). 

Ietekmes uz lauku 
reģioniem izvērtēšana 

Ietekmes uz lauku reģioniem izvērtēšanas mērķis ir izprast valdības 
politikas intervences pasākumu ietekmi un nodrošināt taisnīgus un 
godīgus politikas īstenošanas rezultātus lauku reģionos. Tās 
uzdevums ir rast labākos risinājumus, lai īstenotu politiku lauku 
reģionos.  

Ilgtspējas kritēriji Kritēriju kopums attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem un biomasas degvielām, kas noteikts AED 
un AED II priekšlikumā un kas saistīts ar zemes izmantošanas un 
mežu apsaimniekošanas praksi, siltumnīcefektu emisiju 
ietaupījumu un enerģijas pārveides efektivitāti, lai nodrošinātu 
bioenerģijas vides ilgtspēju. 

Klimata politikas ĢD Eiropas Komisijas Klimata politikas ģenerāldirektorāts. 

KLP veselīguma 
pārbaude 

2009. gadā KLP dažādās sastāvdaļas pārbaudīja un pielāgoja, lai 
KLP ievirzītu līdzsvarotā un videi labvēlīgā attīstībā. Šo pielāgojumu 
sauc par veselīguma pārbaudi. 

Kopējā 
lauksaimniecības 
politika (KLP) 

Tiesību akti un prakse, ko Eiropas Savienība ir pieņēmusi, lai 
nodrošinātu kopēju un vienotu politiku lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomā. 

Kopīgais uzraudzības 
un novērtēšanas 
satvars (KUNS) 

ES līmeņa uzraudzības un novērtēšanas sistēma lauku attīstībai 
2007.–2013. gada plānošanas periodā. 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā tā aptver abus KLP pīlārus (ELFLA un ELGF). 

Kvotu saistības Atjaunojamo energoresursu minimālais īpatsvars 
energouzņēmumu, elektroenerģijas piegādātāju vai reizēm arī lielu 
elektroenerģijas patērētāju energoresursu struktūrā; to nosaka 
valsts, reģionālās vai vietējās pārvaldes iestādes. 

Lauksaimniecības un 
lauku attīstības ĢD 

Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības 
ģenerāldirektorāts. 

Lauku attīstības 
programma (LAP) 

Dokuments, ko sagatavojusi dalībvalsts vai reģions un 
apstiprinājusi Komisija, lai reģionālā vai valsts līmenī plānotu un 
uzraudzītu lauku attīstības politikas īstenošanu. 



LEADER Kopienas virzīts vietējās attīstības mehānisms, lai mobilizētu un 
attīstītu lauku kopienas, īstenojot vietējās publiskās un privātās 
partnerības (vietējās rīcības grupas). Tas ir akronīms no franču 
valodas Liaison Entre Actions de Développement de lʼEconomie 
Rurale (latviešu val. — saiknes starp darbībām, kuras īsteno lauku 
ekonomikas attīstībai). 

LIFE Franču val.: L’Instrument Financier pour l’Environnement 
ES finanšu instruments, ar ko atbalsta vides, dabas aizsardzības un 
klimata rīcības projektus visā ES. 

MVU Mazie un vidējie uzņēmumi. 

Netieša zemes 
izmantošanas maiņa 
(ILUC) 

Zemes pārveide, ko izraisa lauksaimnieciskās ražošanas 
pārvietošana, piemēram, ja lauksaimniecības zemi sāk izmantot, lai 
audzētu enerģētiskos kultūraugus, piemēram, kukurūzu, ziloņzāli 
vai vītolus, un pārtikas un lopbarības ražošana paplašinās tur, kur 
iepriekš bijusi nelauksaimnieciskā zeme, piemēram, meži, zālāji, 
kūdrāji, mitrāji un citas ar oglekli bagātas ekosistēmas. Šos zemju 
veidus pārveidojot par aramzemi, var palielināties CO2 emisijas. 

Oglekļa emisiju 
ietekme 

Siltumnīcefekta gāzu daudzums, kas emitēts atmosfērā produkta 
vai darbības dzīves cikla laikā un ko izsaka oglekļa dioksīda 
ekvivalentos (CO2 ekvivalenti). 

Pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” 

ES pētniecības un inovācijas programma 2014.–2020. gadam. 

Partnerības nolīgums Dokuments, kuru sagatavo dalībvalsts ar partneru līdzdalību un 
kurā noteikta dalībvalsts stratēģija, prioritātes un kārtība Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu efektīvai un lietderīgai 
izmantošanai. To apstiprina Komisija pēc novērtējuma un dialoga 
ar dalībvalsti. 

Pašpatērētājs 
(atjaunojamo 
energoresursu 
enerģijas 
pašpatērētājs) 

Aktīvs lietotājs, kurš patērē un var uzkrāt un pārdot atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju, kas saražota tā teritorijā, tostarp 
daudzdzīvokļu namā, komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 
vietā vai slēgtā sadales sistēmā, ja vien — attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģijas pašpatērētājiem, kas nav mājsaimniecību 
lietotāji, — šīs darbības nav lietotāja primārā saimnieciskā vai 
profesionālā darbība. 

Plānošanas periods Periods, kurā īsteno lauku attīstības politiku un kurš atbilst 
ES daudzgadu finanšu shēmai. Pašreizējais plānošanas periods 
aptver laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam, un tas seko 2007.–
2013. gada plānošanas periodam. 



Prioritārā joma 5C Prioritārā joma “atjaunojamo energoresursu enerģija” aptver plašu 
mērķu loku, kas ietver atjaunojamo energoresursu, 
blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu nepārtikas izejvielu 
piegādes un izmantošanas veicināšanu bioekonomikas vajadzībām. 

Prioritārās jomas Eiropas Savienība ir apzinājusi sešas prioritātes lauku attīstības 
jomā. Tās savukārt ir iedalītas 18 prioritārajās jomās, lai sīkāk 
precizētu katras prioritātes mērķus un atvieglotu plānošanu. 

Regulētie tarifi (RT) Atbalsta shēma, kas paredz noteiktas elektroenerģijas cenas, ko 
maksā atjaunojamo energoresursu enerģijas ražotājiem par katru 
enerģijas vienību, kas saražota un ievadīta elektroenerģijas tīklā. 
RT samaksu garantē noteiktā termiņā, kas bieži vien saistīts ar 
attiecīgā atjaunojamo energoresursu enerģijas projekta 
saimnieciskās darbības laiku (parasti 10–25 gadi). 

Siltumnīcefekta gāzes 
(SEG) 

Gāzes, kas Zemes atmosfērā darbojas kā sega, kura notur siltumu 
un līdz ar to sasilda Zemes virsmu, radot tā dēvēto 
“siltumnīcefektu”. Galvenās siltumnīcefekta gāzes ir oglekļa 
dioksīds (CO2), metāns (CH4), dislāpekļa oksīds (N2O) un fluorētas 
gāzes (HFC, PFC, SF6 un NF3). 

SVID analīze Metode, ko izmanto lauku attīstības programmās, lai noteiktu 
organizācijas vai reģiona stiprās puses, vājās puses, iespējas un 
draudus. 

Trialogs Trīspusējas sanāksmes, kurās piedalās Parlamenta, Padomes un 
Komisijas pārstāvji un kurās apspriež tiesību aktu priekšlikumus. 
Šādu sanāksmju mērķis ir panākt vienošanos par grozījumu 
kopumu, kas pieņemams gan Padomei, gan Parlamentam. Komisija 
veic starpnieka funkciju, lai sekmētu vienošanos likumdevēju 
starpā. 

Valsts atbalsts Dalībvalstu sniegts atbalsts, kas nodrošina tā saņēmējiem 
ekonomisku priekšrocību. Tas var būt tiešs finansiāls atbalsts vai 
netiešs atbalsts, piemēram, nodokļu atvieglojumi, labāki 
nosacījumi zemes iegādei vai nomai, aizdevuma vai garantijas 
piešķiršana, lai saņemtu bankas aizdevumu ar labākiem 
nosacījumiem nekā parastā tirgus likme u c. 

Vides ĢD Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts. 

Vienota uzraudzības 
un novērtēšanas 
sistēma (VUNS) 

Daļa no KUNS — ar lauku attīstību saistītie noteikumi un 
procedūras (KLP II pīlārs). 

VRPAE Valsts rīcības plāns atjaunojamo energoresursu jomā saskaņā ar 
Atjaunojamo energoresursu direktīvas (AED) 4. pantu. 



Zaļais sertifikāts Tirgojama prece, kas apliecina, ka konkrētā enerģija saražota, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus. 

Zemes izmantošana, 
zemes izmantošanas 
maiņa un 
mežsaimniecība 
(LULUCF) 

Viena no nozarēm, kuru ņem vērā, sagatavojot siltumnīcefekta 
gāzu pārskatu, un kura ietver siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
piesaisti, kas rodas tiešas cilvēka darbības izraisītas zemes 
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības 
darbībās. Līdzīgi kā citas ekonomikas nozares, zemes izmantošana, 
zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība ietekmē globālo 
oglekļa ciklu. Darbības, kas iekļautas zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozarē, var palielināt vai 
samazināt siltumnīcefekta gāzes atmosfērā, negatīvi (piemēram, 
atmežošana) vai pozitīvi (piemēram, apmežošana un mežu 
atjaunošana) ietekmējot klimata pārmaiņas. 

 

  



KOPSAVILKUMS 

I. Atjaunojamo energoresursu enerģiju iegūst no atjaunojamiem nefosiliem 

energoresursiem, kuri atjaunojas cilvēka dzīves laikā. Gan atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošana, gan arī tās patēriņš ES palielinās, taču jāturpina strādāt, lai sasniegtu 

ES mērķi, proti, lai panāktu, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvars enerģijas 

galapatēriņā no 20 % 2020. gadā palielinātos vismaz līdz 27 % 2030. gadā. Atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašākai izmantošanai ir izšķiroša nozīme, lai ES samazinātu savas 

siltumnīcefekta gāzu emisijas nolūkā panākt atbilstību 2015. gada Parīzes nolīgumam par 

klimata pārmaiņām. Atjaunojamo energoresursu enerģijas plašāka izmantošana varētu arī 

mazināt ES atkarību no fosilā kurināmā un importētās enerģijas, tādējādi uzlabojot tās 

energoapgādes drošību. Ir pieejamas vairākas ES un dalībvalstu finansēšanas programmas, 

lai veicinātu atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu un izmantošanu, un viens no 

ES finansējuma avotiem ir Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).  

II. Revīzijas laikā mēs pētījām saikni starp atjaunojamo energoresursu enerģiju un lauku 

attīstību. Mēs pārbaudījām ES politikas satvaru atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā 

kopumā, kā arī to, kā šis satvars integrēts konkrētos lauku attīstības virzienos. Mēs vērtējām, 

vai regulējums, ko piemēroja, izlietojot lauku attīstībai atvēlēto finansējumu, bija izstrādāts 

un tika īstenots tā, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu un 

ilgtspējīgu lauku attīstību.  

III. Pamatojoties uz savu revīzijas darbu, mēs secinām, ka ir iespējamas sinerģijas starp 

atjaunojamo energoresursu enerģijas politiku un ELFLA, un tās varētu veicināt ilgtspējīgu 

lauku attīstību, taču līdz šim šīs sinerģijas lielākoties nav neizmantotas. 

IV. Lai gan vairākos pētījumos ieteikts īstenot aktīvu pieeju, lai atraisītu potenciālās 

sinerģijas, mēs konstatējām, ka ES atjaunojamo energoresursu politika varētu būt precīzāk 

formulēta attiecībā uz nosacījumiem atjaunojamo energoresursu enerģijas un lauku 

attīstības veiksmīgai sasaistei. Mēs atzīstam, ka atsevišķi instrumenti, kas piedāvāti 

atjaunojamo energoresursu enerģijas politikas satvarā, varētu šo stāvokli uzlabot. Ne 

pašreizējais, ne arī ierosinātais bioenerģijas ilgtspējas regulējums (attiecas uz biomasas 

ražošanu un izmantošanu) nenodrošina pienācīgu pamatu, lai pietiekami aizsargātu lauku 



reģionus pret apzinātajiem vides un sociālekonomiskajiem riskiem un palielinātu lauku 

reģionu turpmākas ilgtspējīgas attīstības potenciālu. 

V. Īpašajam finansējumam, kas pieejams lauku attīstībai, var būt zināma nozīme, lai 

sasniegtu ES un dalībvalstu mērķus atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, bet tam 

jābūt aspektam, kas papildina ES lauku reģionu ilgtspējīgu attīstību. Taču Komisija šai sakarā 

nav sniegusi pietiekamu precizējumu vai norādes, kā arī nav noteikusi, kā ELFLA būtu 

jāpapildina ES un dalībvalstu pašreizējās finansēšanas shēmas. Šā iemesla dēļ lielākajā daļā 

apmeklēto dalībvalstu nebija piešķirta prioritāte tiem atjaunojamo energoresursu enerģijas 

projektiem, kuri varētu veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību.  

VI. Turklāt Komisijai nav visaptverošas informācijas par ELFLA finansējuma izlietojumu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā 2007.–2013. gada lauku attīstības plānošanas 

periodā, nedz arī par to, kāda ir šā finansējuma daļa ES kopējā finansējumā, kas izlietots 

attiecīgajā jomā. Turklāt informācija par to, kas panākts ar izlietotajiem līdzekļiem, arī ir 

ierobežota. Lai gan 2014.–2020. gada plānošanas periodā tika veikti nelieli uzlabojumi, 

uzraudzības sistēmā joprojām vērojami trūkumi, kuru iemesls ir galvenokārt sarežģījumi 

plānošanas procesā, kā arī galveno rādītāju ierobežotais tvērums. 

VII. Mūsu revidētajā projektu izlasē bija iekļauti gan tādi ieguldījumu projekti, kuri 

nodrošināja atjaunojamo energoresursu enerģijas piegādi trešām pusēm, gan arī projekti, 

kuru īstenošanas laikā tika saražota enerģija projekta īpašnieka vajadzībām. Lielāko daļu no 

pārbaudītajiem projektiem mēs uzskatījām par veiksmīgi īstenotiem, jo tiem bija pozitīva 

ekonomiskā un ekoloģiskā ietekme uz lauku attīstību. Taču dalībvalstu atlases procedūru 

nepilnību dēļ tika finansēti arī projekti, kuri nodrošināja ekonomisko ieguvumu projektu 

īpašniekiem, taču neradīja plašāku ietekmi lauku reģionos.  

VIII. Pamatojoties uz šiem konstatējumiem, mēs sniedzam turpmāk minētos ieteikumus. 

• Komisijai un dalībvalstīm, turpmāk izstrādājot atjaunojamo energoresursu enerģijas 

politiku un it īpaši sagatavojot integrētos valsts enerģētikas un klimata plānus, jāņem 

vērā situācija lauku reģionos un to vajadzības. 



• Komisijai kopā ar abiem likumdevējiem jāizstrādā nākotnes politikas satvars bioenerģijas 

jomā, lai tiktu nodrošināti labāki aizsardzības pasākumi pret neilgtspējīgu biomasas 

ieguvi enerģijas ražošanai.  

• Komisijai ir jāprecizē ELFLA atbalsta mērķis un uzdevums attiecībā uz ieguldījumiem 

atjaunojamo energoresursu enerģijā. 

• Saistībā ar ELFLA atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem Komisijai 

jāpieprasa dalībvalstīm savos uzlabotajos 2019. gada īstenošanas ziņojumos sniegt 

atbilstīgu informāciju par atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu īstenošanas 

rezultātiem. 

• Komisijai kopā ar dalībvalstīm jānostiprina nepieciešamība piemērot attiecīgās atlases 

procedūras, lai sniegtu atbalstu tikai dzīvotspējīgiem atjaunojamo energoresursu 

enerģijas projektiem, kas nodrošina nepārprotamu ieguvumu ilgtspējīgai lauku attīstībai.  

  



IEVADS 

Atjaunojamo energoresursu enerģija Eiropas Savienībā 

1. Atjaunojamo energoresursu enerģija ir enerģija, kas ražota no atjaunojamiem 

nefosiliem energoresursiem, kuri atjaunojas cilvēka dzīves laikā. Atjaunojamie energoresursi 

ietver saules un vēja enerģiju, jūras enerģiju un hidroenerģiju, ģeotermālo enerģiju un 

bioenerģiju1,2. Atjaunojamo energoresursu enerģijas galvenie veidi, attiecīgās tehnoloģijas 

un raksturīgie izmantošanas veidi redzami 1. attēlā. 

1. attēls. Atjaunojamie energoresursi, tehnoloģijas un izmantošanas veidi  

 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta. 

1 No biomasas ražota bioenerģija.  
Biomasa ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru, arī zvejniecības un 
akvakultūras, produktu, bioloģiskas izcelsmes atkritumu un atlikumu bioloģiski noārdāmā 
frakcija, tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas, kā arī atkritumu, tostarp bioloģiskas 
izcelsmes rūpniecības un sadzīves atkritumu, bioloģiski noārdāmā frakcija. 

2 Atjaunojamo energoresursu direktīvas (AED) 2. panta a) apakšpunktā atjaunojamo 
energoresursu enerģija definēta šādi: “enerģija, kas iegūta no atjaunojamajiem 
energoresursiem” ir enerģija no atjaunojamajiem nefosiliem energoresursiem, proti, vēja, 
saules, aerotermālā, ģeotermālā, hidrotermālā un jūras enerģija, hidroenerģija un biomasas 
enerģija, atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes enerģija”. 

Avots: Avots: Avots: Avots: Avots: Avots:
saule vējš viļņi, plūdmaiņas ūdens zeme biomasa, atkritumi
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2. Atjaunojamo energoresursu enerģijas plašākai izmantošanai ir izšķiroša nozīme, lai 

ES samazinātu savas siltumnīcefekta gāzu emisijas nolūkā panākt atbilstību 2015. gada 

Parīzes nolīgumam par klimata pārmaiņām. Atjaunojamo energoresursu enerģijas plašāka 

izmantošana varētu arī mazināt ES atkarību no fosilā kurināmā un importētās enerģijas, 

tādējādi uzlabojot tās energoapgādes drošību. 

3. 2015. gadā 26,7 % no ES saražotās primārās enerģijas ieguva no atjaunojamiem 

energoresursiem (sk. 2. attēlu). Atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas apjoms 

palielinājās no 120 Mtoe 2005. gadā līdz 205 Mtoe 2015. gadā (palielinājums par 71 %), 

savukārt primārās enerģijas ražošana, izmantojot lielāko daļu citu avotu, šajā periodā 

samazinājās gan absolūtā, gan arī relatīvā izteiksmē3. 

3 Eurostat, “Vienkāršota enerģijas bilance — gada dati [nrg_100a]”, pēdējo reizi atjaunināts 
2017. gada 8. jūnijā 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database). 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database


2. attēls. Primārās enerģijas ražošana, ES 28 dalībvalstis, 2015. gads (% no kopējā apjoma, 

pamatojoties uz tonnām naftas ekvivalenta) 

 

Piezīme. Statistikas dokumentos biomasas avoti ietver koksni un citas cietās degvielas, biogāzi, 
bioloģiskos šķidros kurināmos, kā arī atjaunojamos (bioloģiski noārdāmos) atkritumus. 

Avots: Eurostat (nrg_100a) un (nrg_107a) 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports un 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics). 

4. 2. attēlā arī redzams, ka biomasa (tostarp atkritumu bioloģiski noārdāmā frakcija) ir 

ievērojamākais atjaunojamais energoresurss ES — biomasa veido 63,3 % no kopējā ražošanā 

izmantotā atjaunojamo energoresursu apjoma. Tādējādi lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozarēm ir īpaši svarīga nozīme atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanā. 2010. gadā 48,5 % (80,7 Mtoe) no ES saražotās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas saražoja no mežsaimniecībā iegūtās biomasas, savukārt lauksaimniecībā iegūtā 

biomasa veidoja vēl 10,6 % (17.6 Mtoe)4. 

4 Eurostat, “Agrovides rādītājs — atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošana”. 2013. gada 
marta dati (raksta atjauninājums plānots 2018. gada decembrī) 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Agri-
environmental_indicator_-_renewable_energy_production).  
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Eiropas Savienības politikas satvars atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā 

5. ES pašreizējā politikas satvara atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā galvenais 

elements ir Atjaunojamo energoresursu direktīva. Direktīva ir daļa no ES klimata un 

enerģētikas tiesību aktu kopuma laikposmam līdz 2020. gadam5, kurā noteikti trīs ES mēroga 

mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam. Viens no šiem mērķiem paredz, ka 20 % no 

ES patērētās enerģijas jāražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus6. Direktīvā ir noteikti 

valstu mērķi attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvaru patēriņā, kas ir no 

10 % Maltā līdz 49 % Zviedrijā7. Direktīva arī paredz, ka 10 % enerģijas, ko izmanto 

transporta nozarē visās dalībvalstīs, jāiegūst no atjaunojamiem energoresursiem.  

6. Atjaunojamo energoresursu direktīvā noteikta prasība dalībvalstīm pieņemt valstu 

rīcības plānus atjaunojamo energoresursu jomā (VRPAE), kā arī reizi divos gados ziņot 

Komisijai par panākto virzību uz savu mērķu sasniegšanu atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā. Komisija, izmantojot šos atsevišķos ziņojumus, sagatavo progresa ziņojumu 

un sniedz pārskatu par atjaunojamo energoresursu enerģijas politikas norisēm ES8. 

7. Eiropadome 2014. gadā pieņēma jaunu klimata un enerģētikas satvaru, nosakot jaunus 

mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam. Šie mērķi paredzēja, ka līdz 2030. gadam vismaz 

27 % no ES patērētās enerģijas būtu jāiegūst no atjaunojamajiem energoresursiem9. Šai 

sakarā Komisija izstrādāja vairākus tiesību aktu priekšlikumus, it īpaši savā 2016. gada 

30. novembra tiesību aktu kopumā “Tīra enerģija visiem eiropiešiem” (zināms arī kā “Ziemas 

tiesību aktu kopums”). Šajā tiesību aktu kopumā tika iekļauts priekšlikums pārskatīt 

5 Komisija ierosināja 2008. gada janvārī, un Parlaments un Padome pieņēma attiecīgi 2008. gada 
decembrī un 2009. gada aprīlī; lai iegūtu plašāku informāciju, sk. EUR-Lex — procedūra 
2008/0016/COD 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1464183881140. 

6 Atjaunojamo energoresursu direktīvas (AED) 3. panta 1. punkts. 

7 AED I pielikums. 

8 AED 22. un 23. pants. 

9 Eiropadomes 2014. gada 23. un 24. oktobra secinājumi, EUCO 169/14, 2014. gada 24. oktobris. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1464183881140


Atjaunojamo energoresursu direktīvu (šajā ziņojumā — “AED II priekšlikums”)10, un attiecībā 

uz šo tiesību aktu kopumu patlaban tiek īstenota likumdošanas procedūra.  

8. Komisija savā AED II priekšlikumā ierosināja svītrot saistošos dalībvalstu mērķus. Tomēr 

tā prasīja, lai dalībvalstis sasniedz savus 2020. gada mērķus. Savā priekšlikumā par 

Enerģētikas savienības pārvaldību11 Komisija prasīja dalībvalstīm izstrādāt integrētus valstu 

enerģētikas un klimata plānus nolūkā nodrošināt, ka valstu centieni ir pietiekami vērienīgi un 

saskaņoti, lai sasniegtu ES mērķus. 

9. Lai gan atjaunojamo energoresursu enerģija veido 26,7 % no ES saražotā enerģijas 

apjoma (sk. 2. attēlu), saskaņā ar Komisijas 2017. gada Progresa ziņojumu par atjaunojamo 

energoresursu enerģiju šādas enerģijas īpatsvars enerģijas patēriņā ES 2014. gadā sasniedza 

tikai 16 %. Šādas situācijas iemesls bija tas, ka vairāk nekā pusi no ES enerģijas patēriņa 

nodrošināja neto imports (galvenokārt gāze un jēlnafta)12. Šajā ziņojumā arī noteikts, ka 

ES kopumā un lielākā daļa dalībvalstu sasniegs vai pārsniegs savus 2020. gada mērķus. Taču 

tiek prognozēts arī, ka Īrija, Luksemburga, Nīderlande un Apvienotā Karaliste savus valsts 

mērķus nesasniegs13. 

Atbalsta shēmas atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā 

10. Lai veicinātu atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu, kā arī lai sasniegtu savus 

valsts mērķus atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, dalībvalstis ir īstenojušas dažādus 

politikas pasākumus. Tie ietver finanšu stimulus, piemēram, regulētus tarifus (RT) vai 

iepirkuma piemaksas (IP) un pasākumus, piemēram, kvotu saistības attiecībā uz tirgojamiem 

10 Priekšlikums Direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu, 
COM(2016) 767 final/2, 23.2.2017. 

11 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību, 
COM(2016) 759 final, 30.11.2016. (https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-
proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition). 

12 Eurostat, “Enerģijas ražošana un imports” (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Energy_production_and_imports).  

13 Progresa ziņojums par atjaunojamo energoresursu enerģiju, COM(2017) 57 final, 1.2.2017., 4. 
un 9. lpp. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports


zaļajiem sertifikātiem. Bieži vien, it īpaši elektroenerģijas nozarē, šos instrumentus izmanto 

kopā. Siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē atbalsts galvenokārt balstīts uz ieguldījumu 

dotācijām un nodokļu stimuliem14. 

11. Atjaunojamo energoresursu enerģija ir transversāla prioritāte, kas ir būtiska daudzās 

ES politikas jomās. ES nodrošina atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, 

īstenojot vairākas finansēšanas programmas. Cita starpā tās ir Eiropas Reģionālās attīstības 

fonds (ERAF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), kā arī programma 

“Apvārsnis 2020” un LIFE programmas15. 

12. Komisija nevarēja iesniegt aktuālu visaptverošu informāciju par kopējo finansiālo 

atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, kurš sniegts, īstenojot ES programmas 

vai dalībvalstu izveidotās valsts shēmas. Tikai Ecofys pētījumā “Subsīdijas un izmaksas 

ES enerģētikas nozarē”16 sniegtas aplēses par ikgadējām subsīdijām atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam. Saskaņā ar šiem datiem 

99,4 miljardi EUR publisko līdzekļu, galvenokārt no dalībvalstu budžeta, tika izlietoti, lai 

sniegtu atbalstu ES enerģētikas nozarei 2012. gadā, un no šīs summas 40,32 miljardi EUR tika 

piešķirti atjaunojamo energoresursu enerģijas nozarei. Atjaunojamo energoresursu nozarei 

piešķirtā atbalsta veidi bija galvenokārt regulētie tarifi (23,8 miljardi EUR), iepirkuma 

piemaksas (6,4 miljardi EUR) un ieguldījumu dotācijas (4 miljardi EUR).  

14 Herczeg, M., “Renewable energy support schemes in Europe, Copenhagen Resource Institute” 
[Atbalsta shēmas atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā Eiropā, Kopenhāgenas Resursu 
institūts], 2012;  
Klimata politikas informācijas centrs, “Renewable Energy Support Policies in Europe” 
[Atjaunojamo energoresursu enerģijas atbalsta politika Eiropā] 
(http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-support-policies-europe). 

15 Finansēšanas mehānisms FREE (Future of Rural Energy in Europe) — Laukos ražotās enerģijas 
nākotne Eiropā 
(http://www.rural-energy.eu/en_GB/funding#.V0gVvU1f2Hv), kā arī 
Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā, “Quick Reference Guide – Financing 
Opportunities for Local Climate & Energy Actions (2014.–2020.)” [Īsa rokasgrāmata par vietējo 
darbību klimata un enerģētikas jomā finansēšanas iespējām 2014.–2020. gadā], Brisele, 2016 
(http://www.covenantofmayors.eu/support/funding-instruments_en.html). 

16 Ecofys, “Subsidies and costs of EU energy” [Subsīdijas un izmaksas ES enerģētikas nozarē], 2014 
(http://ec.europa.eu/energy/en/content/final-report-ecofys). 

http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-support-policies-europe
http://www.rural-energy.eu/en_GB/funding#.V0gVvU1f2Hv
http://www.covenantofmayors.eu/support/funding-instruments_en.html
http://ec.europa.eu/energy/en/content/final-report-ecofys


Atjaunojamo energoresursu enerģija Eiropas Savienības lauku attīstības politikas satvarā  

13. ES tiesību aktos un politikas dokumentos tiek atzīta atjaunojamo energoresursu 

enerģijas iespējamā pozitīvā ietekme uz lauku attīstību. Atjaunojamo energoresursu 

direktīvā un AED II priekšlikumā minētas iespējas, ko sniedz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas nozare nodarbinātības un reģionu attīstības jomā, “jo īpaši lauku apvidos un 

izolētos apvidos”17. 

14. Kopienas lauku attīstības stratēģiskajās pamatnostādnēs 2007.–2013. gadam18 un 

Regulā (EK) Nr. 1698/200519 šiem jautājumiem pievērsta vērība saistībā ar lauku attīstības 

politikas satvaru. Apsvērumi par atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu un 

izmantošanu lauku apvidos tika plašāk iztirzāti tā dēvētajā veselīguma pārbaudē — kopējās 

lauksaimniecības politikas (KLP) reformu kopumā, par ko ES lauksaimniecības ministri 

vienojās 2008. gada novembrī. Šai sakarā viņi atzina atjaunojamo energoresursu enerģijas 

jautājuma risināšanu par vienu no sešiem jaunajiem uzdevumiem20.  

15. Plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam ES atbalstu lauku attīstībai, tostarp 

atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, sniedz saskaņā ar jaunu 

regulējumu. ELFLA ir kļuvis par vienu no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem (ESI fondiem). Šis regulējums izstrādāts, lai nodrošinātu dažādo fondu labāku 

koordinēšanu nolūkā uzlabot stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 

17 Sk. AED 1. apsvērumu un AED II priekšlikuma 2. apsvērumu.  

18 Padomes 2006. gada 20. februāra Lēmums 2006/144/EK par Kopienas lauku attīstības 
stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) (OV L 55, 25.2.2006., 
20. lpp.), 
kas grozīts ar Padomes 2009. gada 19. janvāra Lēmumu 2009/61/EK (OV L 30, 31.1.2009., 
112. lpp.). 
Sk. 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.a punktu. 

19 Sk. 22. un 23. apsvērumu Padomes 2005. gada 20. septembra Regulā (EK) Nr. 1698/2005 par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 277, 
21.10.2005., 1. lpp.). 

20 Pārējie tā dēvētie jaunie uzdevumi bija klimata pārmaiņas, ūdens resursu apsaimniekošana, 
bioloģiskā daudzveidība, piena nozares pārstrukturēšana un platjoslas internets. 



“Eiropa 2020” īstenošanu21. Stratēģijas “Eiropa 2020” stratēģiskie mērķi ir izteikti 

11 tematiskajos mērķos ESI fondu līmenī. Attiecībā uz ELFLA tie sadalīti sešās lauku attīstības 

prioritātēs un 18 prioritārajās jomās22 (sk. 3. attēlu). Mūsu viedoklis par jauno plānošanas 

procedūru izklāstīts īpašajā ziņojumā Nr. 16/2017 “Lauku attīstības plānošanai jābūt mazāk 

sarežģītai un vairāk uzmanības jāveltī rezultātiem”. 

21 “Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, COM(2010) 2020 final, 
3.3.2010. 

22 Sk. 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) 
Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.). 



3. attēls. Lauku attīstības regulējums 2014.–2020. gada plānošanas periodā 

 

Avots: Eiropas Komisija, Eiropas Lauku attīstības tīkls (ELAT), Politikas pārskats par 2014.–2020. gadu 
(pielāgots) (https://enrd.ec.europa.eu/en/node/1587/policy-overview-2014-2020). 

Stratēģija “Eiropa 2020”

Vienotais stratēģiskais satvars

Partnerības nolīgums

Lauku attīstības politika: 
ELFLA

6 prioritātes un 18 prioritārās jomas6 prioritātes un 18 prioritārās jomas
1. prioritāte. Zināšanu pārnese un inovācija: 
PJ 1A: sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes izveidi lauku apvidos; 
PJ 1B: stiprināt saikni starp lauksaimniecību, pārtikas ražošanu un mežsaimniecību, un pētniecību un inovāciju; 
PJ 1C: rosināt mūžizglītību un profesionālo apmācību lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.

2. prioritāte. Lauku saimniecību rentabilitāte un konkurētspēja: 
PJ 2A: uzlabot visu lauku saimniecību ekonomiskos rādītājus un veicināt lauku saimniecību pārstrukturēšanu un modernizēšanu; 
PJ 2B: atvieglot atbilstīgi kvalificētu lauksaimnieku ienākšanu lauksaimniecības nozarē un jo īpaši paaudžu maiņu.

3. prioritāte. Pārtikas piegādes ķēdes organizācija un riska pārvaldība: 
PJ 3A: uzlabot primāro ražotāju konkurētspēju, tos labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē; 
PJ 3B: atbalstīt lauku saimniecību riska novēršanu un pārvaldību.

4. prioritāte. Ekosistēmu atjaunošana, saglabāšana un uzlabošana: 
PJ 4A: atjaunot, saglabāt un uzlabot bioloģisko daudzveidību; 
PJ 4B: uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanu; 
PJ 4C: novērst augsnes eroziju un uzlabot augsnes apsaimniekošanu.
5. prioritāte. Resursu efektīva izmantošana un pret klimata pārmaiņām noturīga ekonomika: 
PJ 5A: palielināt ūdens izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā; 
PJ 5B: palielināt enerģijas izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas apritē;  
PJ 5C: sekmēt atjaunojamo energoresursu piegādi un izmantošanu;  
PJ 5D: samazināt lauksaimniecības radītās siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas;  
PJ 5E: veicināt oglekļa uzglabāšanu un piesaisti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
6. prioritāte. Sociālā iekļautība un ekonomiskā attīstība: 
PJ 6A: veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darbvietu izveidi; 
PJ 6B: sekmēt vietējo attīstību lauku apvidos; 
PJ 6C: uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamību, izmantošanu un kvalitāti lauku apvidos.

Inovācija, vide un klimata pārmaiņas kā 
transversāli mērķi

Lauku attīstības programma(s)Lauku attīstības programma(s)

Citi ESI fondi



16. Uz atjaunojamo energoresursu enerģiju attiecas prioritārā joma 5C, kas paredz “sekmēt 

atjaunojamo energoresursu, blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu nepārtikas izejvielu 

piegādi un izmantošanu bioekonomikas vajadzībām”. Tas nozīmē, ka ELFLA pasākumiem ar 

mērķi atbalstīt atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu pēc būtības jāatbilst 

prioritārajai jomai 5C.  

17. Saskaņā ar lauku attīstības politiku investīciju atbalstam, ko sniedz atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanai, piemēro Komisijas un dalībvalstu dalītas 

pārvaldības principu. Lauku attīstības programmas (LAP) izstrādā dalībvalstis un apstiprina 

Komisija. Pēc tam dalībvalstis, pamatojoties uz iesniegtajām programmām, izraugās 

projektus, kuriem tiks piešķirts finansējums.  

  



REVĪZIJAS TVĒRUMS UN PIEEJA 

18. Mēs pārbaudījām atjaunojamo energoresursu enerģijas satvaru kopumā, kā arī to, kā 

šajā satvarā integrēti lauku attīstības aspekti. Revīzijas galvenais jautājums bija šāds: “Vai 

ELFLA atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā veicina atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanu un ilgtspējīgu lauku attīstību?” 

19. Mēs vērtējām, vai un kā atjaunojamo energoresursu enerģijas politikas instrumenti 

ES un dalībvalstu līmenī ir aktīvi nodrošinājuši atbalstu lauku attīstībai. Bioenerģijai ir ļoti 

būtiska nozīme lauku apvidos, kur ir pieejama biomasa, piemēram, kultūraugi, dzīvnieku 

izcelsmes vai organiskie atkritumi un koksnes biomasa, taču ar bioenerģijas ieguvi ir saistīti 

arī vairāki vides un sociālekonomiskie riski (23.–41. punkts). 

20. Mēs arī pārbaudījām lauku attīstības politikas satvaru un tā īstenošanu dalībvalstu 

līmenī, lai izvērtētu, vai ELFLA atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā patiešām 

veicināja ilgtspējīgu lauku attīstību (42.–81. punkts).  

21. Ņemot vērā ESAO darbu šajā jomā23, mēs uzskatījām, ka ieguldījumi atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā veicina ilgtspējīgu lauku attīstību, ja tie nodrošina vienu vai 

vairākus šādus ieguvumus: 

• labvēlīgu ietekmi uz vidi; 

• lauksaimnieku un mežu īpašnieku ienākumu dažādošanu; 

• darbvietas lauku uzņēmumos un to uzņēmējdarbības iespējas; 

• jaunāku un labāku energoapgādes infrastruktūru un pakalpojumus lauku apvidos; 

• jaunus ienākumu avotus, lai atbalstītu svarīgākos sabiedriskos pakalpojumus un 

infrastruktūru lauku apvidos.  

23 ESAO, “Linking Renewable Energy to Rural Development” [Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
sasaiste ar lauku attīstību], OECD Publishing, 2012, 
(http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en


22. Mēs veicām revīziju laikposmā no 2016. gada septembra līdz 2017. gada maijam, vācot 

revīzijas pierādījumus no šādiem avotiem:  

• dokumentu izskatīšana un pārrunas ar personālu Eiropas Komisijas četros 

ģenerāldirektorātos — Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD (AGRI), Enerģētikas ĢD 

(ENER), Vides ĢD (ENV) un Klimata politikas ĢD (CLIMA); 

• revīzijas apmeklējumi piecās dalībvalstīs — Bulgārijā, Francijā (Lejasnormandija), Itālijā 

(Toskāna), Lietuvā un Austrijā. Šīs dalībvalstis tika izvēlētas tādēļ, ka uz tām attiecas 

53 % no prioritārās jomas 5C plānotajiem izdevumiem, kā arī tādēļ, lai nodrošinātu 

līdzsvarotu ģeogrāfisko tvērumu. Mēs iepazināmies ar piecām attiecīgajām lauku 

attīstības programmām un citiem saistītajiem dokumentiem un iztaujājām personālu 

dalībvalstu lauku attīstības pārvaldības iestādēs, maksājumu aģentūrās un enerģētikas 

ministrijās. Mēs apmeklējām 29 vietas, kurās īstenoja 2007.–2013. gada un 2014.–

2020. gada plānošanas perioda atjaunojamo energoresursu enerģijas projektus, un 

iztaujājām projektu vadītājus (sk. II pielikumu); mūsu apmeklētie projekti bija saistīti 

galvenokārt ar ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu enerģijas iekārtās, taču tie 

ietvēra arī vairākus atbalsta projektus, piemēram, mežu apsaimniekošanas projektus vai 

projektus ar mērķi veikt ieguldījumus šķeldas vai granulu ražošanas iekārtās; 

• neliela aptauja sešās dalībvalstīs (Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Polijā, Rumānijā un 

Slovēnijā), kuras prioritārajai jomai 5C bija atvēlējušas vien nelielu daļu ELFLA 

finansējuma vai šādu finansējumu nebija piešķīrušas vispār. Mūsu mērķis bija noskaidrot 

šādas situācijas iemeslus; 

• apspriežu sanāksmes ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas 

Biomasas asociāciju (AEBIOM) un BirdLife, lai diskutētu par iespējamajiem ieguvumiem 

no bioenerģijas izmantošanas un tās radītajiem ilgtspējas apdraudējumiem. 

  



APSVĒRUMI 

Eiropas Savienības atjaunojamo energoresursu enerģijas politikas satvarā varētu labāk 

izmantot iespējas, ko sniedz atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošana lauku 

apvidos, vienlaikus mazinot ar to saistītos riskus 

23. Šajā iedaļā mēs vērtējam, vai atjaunojamo energoresursu enerģijas politikas satvars 

sekmē tādu potenciālo ieguvumu izmantošanu, ko piedāvā atjaunojamo energoresursu 

enerģija lauku apvidos, vienlaikus mazinot ar to saistītos vides un sociāli ekonomiskos riskus. 

Mēs pievērsāmies konkrēti bioenerģijai, jo tā ir atjaunojamo energoresursu enerģija, kas 

acīmredzami visciešāk saistīta ar lauku apvidiem.  

Atjaunojamo energoresursu enerģijas sniegtās iespējas lauku attīstības jomā nav 

pietiekami izmantotas 

Pētījumu rezultāti norāda uz atjaunojamo energoresursu enerģijas iespējamo pozitīvo 

ietekmi uz lauku attīstību, … 

24. Vairāku pētījumu rezultāti norāda uz to, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas 

projektus var īstenot, ņemot vērā vietējās intereses un veicinot ilgtspējīgu lauku attīstību24. 

Piemēram, atjaunojamo energoresursu enerģijas nozare var radīt tiešās darbvietas 

24 ESAO, “Linking Renewable Energy to Rural Development” [Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
sasaiste ar lauku attīstību], OECD Publishing, 2012, 
(http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en). 

Vietējās ekonomikas atdzīvināšana, attīstot atjaunojamo energoresursu enerģijas nozari, — laba 
prakse un gadījumu izpēte (REvLOCAL) Starptautiskās Enerģētikas aģentūras Atjaunojamo 
energoresursu enerģijas tehnoloģiju izvēršanas platformai (IEA RETD) (http://iea-
retd.org/archives/publications/revlocal). 

Pedroli, B., Langeveld, H. un citi, “Impacts of Renewable Energy on European Farmers – Creating 
Benefits for Farmers and Society” [Atjaunojamo energoresursu enerģijas ietekme uz Eiropas 
lauksaimniekiem — ieguvumi lauksaimniekiem un sabiedrībai], AGRI-2010-EVAL-03, galīgais 
ziņojums Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātam, 5.12.2011. 
(https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_en). 

“Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/28/EK REFIT novērtējums”, 
SWD(2016) 416 final, 30.11.2016., 54. lpp. 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0416).  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en
http://iea-retd.org/archives/publications/revlocal
http://iea-retd.org/archives/publications/revlocal
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0416


(piemēram, saistībā ar iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu), taču lielākā daļa pastāvīgo 

darbvietu ir netiešās darbvietas un tiek piedāvātas visā piegādes ķēdē (būvniecība, ražošana 

vai mežsaimniecība un lauksaimniecība biomasas gadījumā). Dažos gadījumos mūsu vērtēto 

pētījumu rezultāti parādīja, ka saules paneļu vai vēja ģeneratoru komponentu būvniecība 

spēja atjaunot darbību ražotnēs, kuras enerģijas ražošanai iepriekš netika izmantotas. Dažos 

pētījumos tika ziņots par inovācijām (piemēram, jaunu produktu, prakses un politikas 

izstrādi) lauku apvidos saistībā ar atjaunojamo energoresursu enerģijas iekārtām. 

Atjaunojamo energoresursu enerģija var būt jauns ienākumu avots ne tikai lauksaimniekiem 

vai mežu īpašniekiem, bet arī zemes īpašniekiem vai vietējām pašvaldībām. Turklāt lauku 

kopienas, ražojot enerģiju, var kļūt mazāk atkarīgas no tradicionālo kurināmo cenu 

svārstībām.  

25. Taču, lai pēc iespējas palielinātu atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas 

sniegtos ekonomiskos ieguvumus lauku apvidos, pētījumos uzsvērts, ka nepieciešama tāda 

pieeja lauku attīstības politikai, kura veiksmīgi pielāgota vietējiem apstākļiem un iespējām un 

kurā uzsvars likts uz lauku apvidu konkurētspēju. Šai sakarā jāņem vērā vairāki būtiski 

uzdevumi (sk. 1. izcēlumu). 

1. izcēlums. Būtiski uzdevumi atjaunojamo energoresursu enerģijas un lauku attīstības sasaistei 

ESAO savā pētījumā “Atjaunojamo energoresursu enerģijas sasaiste ar lauku attīstību” noteica šādus 

būtiskus uzdevumus25: 

• integrēt enerģētikas nozares stratēģijas vietējā ekonomikas attīstības stratēģijā, lai tajās 

ņemtu vērā vietējo potenciālu un vajadzības; 

• integrēt atjaunojamo energoresursu enerģiju lauku apvidu nozaru, piemēram, 

lauksaimniecības, mežsaimniecības, tradicionālās ražošanas un ekotūrisma, plašākās piegādes 

ķēdēs; 

25 ESAO, “Linking Renewable Energy to Rural Development” [Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
sasaiste ar lauku attīstību], OECD Publishing, 2012, 18.–19. lpp. 
(http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en) 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en


• ierobežot gan subsīdiju darbības jomu, gan arī ilgumu, un izmantot tās tikai tādēļ, lai veicinātu 

tādu atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu īstenošanu, kuri ir lielā mērā dzīvotspējīgi 

tirgū; 

• izvairīties uzspiest atjaunojamo energoresursu enerģijas veidus apvidos, kuri nav piemēroti to 

izmantošanai; 

• likt uzsvaru uz salīdzinoši pārbaudītām tehnoloģijām, piemēram, siltuma ieguvi no biomasas, 

maza apjoma hidroenerģijas un vēja enerģijas ieguvi;  

• izveidot integrētu energoapgādes sistēmu, kas balstīta uz maziem tīkliem, kuri spēj nodrošināt 

atbalstu ražošanas darbībām;  

• atzīt, ka atjaunojamo energoresursu enerģija konkurē ar citiem ražošanas resursiem, jo īpaši 

zemi;  

• izvērtēt iespējamos projektus, piemērojot ieguldījumu kritērijus, nevis pamatojoties uz 

īstermiņa subsīdiju apmēru; 

• panākt vietējās sabiedrības atbalstu, nodrošinot skaidrus ieguvumus vietējām kopienām un 

iesaistot tās procesos. 

26. Gūtā pieredze atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanā lauku apvidos 

Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā norāda uz to, ka, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu 

enerģijas izmantošanu un lauku attīstību, būtiska nozīme ir sadarbībai vietējā līmenī. Šādi 

piemēri galvenokārt saistīti ar meža biomasas izmantošanu26. Šādu tā dēvēto bioenerģijas 

kopienu tipiskais modelis ietver biomasas ražotājus, mežrūpniecības nozaru pārstāvjus, 

vietējās pašvaldības un vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Šīs ieinteresētās 

personas bieži vien sadarbojas ar konsultantiem vai pētniecības institūtiem. 

26 Pētniecības centra Nordregio politikas pārskats 2017:3 “Bioenergy and rural development in 
Europe: Policy recommendations from the TRIBORN research and stakeholder consultations, 
2014-17” [Bioenerģija un lauku attīstība Eiropā — TRIBORN pētījumā un apspriedēs ar 
ieinteresētajām personām sniegtie politikas ieteikumi, 2014.–2017. gads] 
(http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-
development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-
consultations-2014-17/). 

http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/


…taču ES politika atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā varētu aktīvāk veicināt šo 

ieguvumu izmantošanu 

27. Mēs konstatējām, ka ES pašreizējais politikas satvars atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā varētu efektīvāk veicināt tādu atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu 

īstenošanu, kuri nodrošina ieguvumus lauku apvidiem.  

i) ES tiesību aktos un politikas dokumentos ir minēta atjaunojamo energoresursu enerģijas 

iespējamā pozitīvā ietekme uz lauku attīstību. Taču, lai gan Atjaunojamo energoresursu 

direktīvas apsvērumos ir minēta atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas 

ietekme uz lauku attīstību, direktīvas normatīvajā daļā nav konkrētu noteikumu par 

lauku attīstības veicināšanu.  

ii) Valstu rīcības plānos atjaunojamo energoresursu jomā un attiecīgajos progresa 

ziņojumos saistība starp atjaunojamo energoresursu enerģiju un lauku attīstību ir 

pieminēta reti. ELFLA reti tiek minēts kā finansējuma avots atjaunojamo energoresursu 

enerģijas projektiem. Ir acīmredzams, ka trūkst koordinācijas to dažādo ministriju 

starpā, kuru pārziņā ir atjaunojamo energoresursu enerģijas un lauku attīstības politika 

apmeklētajās dalībvalstīs.  

28. Mūsu konstatējumus apstiprina pētījums “Atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ietekme uz Eiropas lauksaimniekiem” (2011. gada decembris), kā arī Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komiteja (EESK), kura norāda, ka dalībvalstīm bija jāizstrādā stratēģijas, lai 

sasaistītu lauku attīstību ar centieniem izvērst atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu, taču dalībvalstis to nav izdarījušas27. 

27 Pedroli, B., Langeveld, H. un citi, “Impacts of Renewable Energy on European Farmers – Creating 
Benefits for Farmers and Society” [Atjaunojamo energoresursu enerģijas ietekme uz Eiropas 
lauksaimniekiem — ieguvumi lauksaimniekiem un sabiedrībai], AGRI-2010-EVAL-03, galīgais 
ziņojums Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātam, 5.12.2011. 
(https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_en).  

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas 
veicināšanu (pārstrādāta redakcija)”, [COM(2016) 767 final – 2016-382-COD], 2.9. punkts 

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_en


29. Tomēr dažās dalībvalstīs mēs atklājām labus piemērus stratēģijām atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā, kurās ņemta vērā lauku dimensija (sk. 2. izcēlumu). 

2. izcēlums. Labi piemēri stratēģijām atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, kurās ņemti vērā 

lauku apvidi 

Austrijā programma “Klima- und Energie-Modellregionen” (KEM) kopš 2009. gada tiek finansēta no 

Valsts klimata un enerģētikas fonda. Austrija aicina reģionus izstrādāt un īstenot augšupējas 

koncepcijas klimata un enerģētikas politikas jomā, lai nodrošinātu enerģijas pieprasījumu, izveidojot 

pārdomātu atjaunojamo energoresursu struktūru, uzlabojot energoefektivitāti un izmantojot 

viedregulatorus atbilstīgi savām iespējām un vajadzībām. Patlaban KEM programmā piedalās 

99 reģioni, un tā aptver 65 % no Austrijas lauku reģioniem.  

Francija ir izstrādājusi lauku apvidiem paredzētu stratēģisko plānu anaerobās sadalīšanas jomā EMAA 

(plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote). Tā mērķis ir līdz 2020. gadam Francijas lauku 

saimniecībās uzbūvēt 1000 anaerobo sadalītāju. EMAA mērķis ir pilnveidot Francijas modeli, lai pēc 

iespējas palielinātu anaerobās sadalīšanas pozitīvo ārējo ietekmi (piemēram, siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana vai dažādu veidu organisko atkritumu pārstrāde) un nodrošinātu papildu 

ienākumu avotu lauksaimniekiem. Francijas lauku saimniecībās 2015. gada beigās bija 236 anaerobie 

sadalītāji. 

30. Deklarācijā, kas tika pieņemta 2016. gada septembrī Korkā notikušajā Eiropas 

konferencē par lauku attīstību28, ieteikts izmantot “ietekmes uz lauku apvidiem izvērtēšanas 

mehānismus”, lai nodrošinātu, ka Savienības politikas dokumentos un stratēģijās tiek ņemts 

vērā “lauku apvidu potenciāls piedāvāt inovatīvus, iekļaujošus un ilgtspējīgus risinājumus”. 

Ietekmes uz lauku apvidiem izvērtēšana nozīmē to, ka tiek meklēti labākie risinājumi, kā 

īstenot politiku lauku apvidos, kā arī tiek nodrošināts, ka lauku apvidos tiek sasniegti taisnīgi 

politikas īstenošanas rezultāti29. Komisija 2017. gada maijā paziņoja, ka tā sākusi attiecīgo 

(https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06926-00-00-ac-tra-
en.docx).  

28 Eiropas Komisija, “Korkas deklarācija 2.0. Labāka dzīve lauku apvidos” 
(http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf).  

29 DEFRA, “Rural proofing – Practical guidance to assess impacts of policies on rural areas” 
[Ietekmes uz lauku apvidiem izvērtēšana — praktiskas pamatnostādnes, lai izvērtētu politikas 

https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06926-00-00-ac-tra-en.docx
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06926-00-00-ac-tra-en.docx
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf


pētījumu un dalībvalstu pieredzes izpēti. Šā darba rezultātus var izmantot, lai izstrādātu 

ietekmes uz lauku apvidiem izvērtēšanas mehānismu.  

31. Komisija savos priekšlikumos tiesību aktu kopumam “Tīra enerģija visiem eiropiešiem” 

(sk. 7. punktu) ir ierosinājusi virkni noteikumu un instrumentu, kuri varētu palielināt 

atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas iespējamo pozitīvo ietekmi uz lauku 

attīstību.  

i) Komisija uzskata, ka integrēti plāni klimata un enerģētikas jomā, kuri aizstātu valstu 

rīcības plānus atjaunojamo energoresursu jomā, ļautu labāk integrēt lauku apvidu un 

dažādo atbildīgo iestāžu problēmjautājumus un vienlaikus uzlabotu ziņošanas 

procedūras, izvairoties no pārklāšanās.  

ii) Regulā par pārvaldību30 iekļauta prasība dalībvalstīm ņemt vērā visas ieinteresētās 

personas un labāk izmantot sinerģijas dažādās nozarēs.  

iii) Komisijas AED II priekšlikumā paredzēti noteikumi attiecībā uz atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājiem un atjaunojamo energoresursu enerģijas 

kopienām31. To mērķis bija nodrošināt iespēju pašpatērētājiem ražot, uzkrāt, patērēt un 

pārdot atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, izvairoties no nesamērīga sloga, kā 

arī paredzēt iespēju vietējām kopienām iesaistīties un palīdzēt izstrādāt īpašas 

stratēģijas, lai veicinātu atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijai un tās 

izmantošanu, tādējādi atraisot potenciālu, kas piemīt lauku apvidiem. 

Mēs uzskatām šos Komisijas priekšlikumus par lietderīgiem pasākumiem virzībā uz to, lai 

uzlabotu lauku dimensijas integrāciju ES politikā atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā.  

ietekmi uz lauku apvidiem], 2017. gada marts 
(https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing).  

30 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību, 
COM(2016) 759 final, 30.11.2016. (https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-
proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition). 

31 AED II priekšlikuma 21. un 22. pants. 

https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition


Eiropas Savienības politikas satvars atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā pilnībā 

nerisina jautājumus saistībā ar bioenerģijas radītajiem vides un sociālekonomiskajiem 

riskiem lauku apvidos  

32. Bioenerģija nav ilgtspējīgas enerģijas sinonīms. Bioenerģijas ilgtspēja lielā mērā atkarīga 

no tā, kā biomasa tiek iegūta un izmantota. Biomasas ražošana un izmantošana var būt 

neilgtspējīga, piemēram, ja šīs darbības negatīvi ietekmē iedzīvotājus, vidi vai dabas resursus 

tādējādi, ka tiek apdraudēta nākamo paaudžu spēja nodrošināt savas vajadzības.  

33. Bioenerģija ir atjaunojamo energoresursu enerģija, kas visciešāk saistīta ar lauku 

apvidiem. Izejvielas32, ko izmanto bioenerģijas ražošanai, gandrīz vienmēr iegūst lauku 

apvidos. Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā iegūtās biomasas audzēšana un ieguve 

nodrošina iespējas dažādot lauku saimniecību ienākumus, radīt darbvietas un 

uzņēmējdarbības iespējas, kā arī sniegt jaunus pakalpojumus lauku apvidos.  

34. Kā redzams I pielikuma A1 un A2 attēlā, tradicionālo fosilo kurināmo aizstāšanai ar 

cieto biomasu, biogāzi vai biometānu piemīt potenciāls samazināt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas. Šis potenciāls ir atšķirīgs, turklāt tas ir atkarīgs no lauksaimniecībā vai 

mežsaimniecībā iegūtās biomasas ražošanas sistēmas, kā arī no biogāzes un biometāna 

ražošanas sistēmas. 

35. Taču bioenerģija lauku apvidos var radīt arī vides un sociālekonomiskos riskus. 

Piemēram, zemes izmantošanas maiņa, intensīvāka mežu apsaimniekošana vai enerģētisko 

kultūraugu intensīva ieguve var samazināt bioloģisko daudzveidību, veicināt augsnes 

degradāciju vai ūdens noslodzi un piesārņojumu (sk. 3. izcēlumu). Koksnes biomasas 

sadedzināšana var radīt konkrētu kaitīgu gaisa piesārņotāju33 augstākas emisijas, turklāt 

patlaban notiek diskusijas par to, vai koksnes biomasa patiešām nerada oglekļa emisijas 

32 Tādas kā lauksaimniecības kultūraugi (piemēram, rapsis, kukurūza, miskante), lauksaimnieciskās 
ražošanas atkritumi, mēsli un koksne (piemēram, apaļkoki, koksne, ko iegūst, veicot apgriešanu 
vai retināšanu, kokapstrādes nozaru atkritumi). 

33 Tostarp cieto daļiņu un benz(a)pirēna emisijas. 



(sk. A1 izcēlumu)34. Mēs esam noteikuši 16 vides un sociālekonomiskos riskus, kas saistīti ar 

bioenerģijas ražošanu un izmantošanu (sk. 1. tabulu, kā arī I pielikuma A2 un A3 tabulu)35. 

Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādāšanai sagatavotajā Ietekmes novērtējumā 

34 IPCC, “Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation” [Īpašais 
ziņojums par atjaunojamajiem energoresursiem un klimata pārmaiņu mazināšanu], 2011. 

Eiropas Vides aģentūra, “Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas Accounting 
in Relation to Bioenergy” [EVA Zinātniskās komitejas atzinums par siltumnīcefekta gāzu uzskaiti 
saistībā ar bioenerģiju], 15.9.2011., 4. lpp.  

“Bioenergy and rural development in Europe: Policy recommendations from the TRIBORN 
research and stakeholder consultations, 2014-171” [Bioenerģija un lauku attīstība Eiropā — 
TRIBORN pētījumā un apspriežu ar ieinteresētajām personām laikā sniegtie politikas ieteikumi, 
2014.–2017. gads], Nordregio politikas dokuments 2017:3, publicēts 2017. gada maijā, 5. lpp.  

Eiropas Vides aģentūra, “Air quality in Europe — 2016 report” [Gaisa kvalitāte Eiropā — 
2016. gada ziņojums], 2016. 

Eiropas akadēmiju Zinātniski konsultatīvā padome, “Multi-functionality and sustainability in the 
European Union’s forests” [Daudzfunkcionaliltāte un ilgtspēja Eiropas Savienības mežos], 2017. 

Searchinger, T.D.; Beringer, T. un Strong, A., “Does the world have low-carbon bioenergy 
potential from the dedicated use of land?” [Vai pasaulei piemīt mazoglekļa bioenerģijas ieguves 
potenciāls, ko nodrošina zemes mērķtiecīga izmantošana?], 2017. 

Brack, D., “Woody Biomass for Power and Heat Impacts on the Global Climate” [Koksnes 
biomasas izmantošana enerģijas ieguvei un siltumapgādei — ietekme uz pasaules klimatu], 
Chatham House, 23.2.2017.  

Atbilde uz Chatham House ziņojumu “Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the 
Global Climate” [Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvei un siltumapgādei — ietekme 
uz pasaules klimatu], 13.3.2017. 

35 Riskus noteica, galvenokārt pamatojoties uz šādiem Komisijas dokumentiem: 

- “State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating 
and cooling in the EU” [Situācija cietās un gāzveida biomasas, ko izmanto elektroenerģijas 
ražošanai, siltumapgādei un aukstumapgādei ES, ilgtspējas jomā], SWD(2014) 259 final, 
28.7.2014.; 

- “Ietekmes novērtējums — bioenerģijas ilgtspēja”, SWD(2016) 418 final, 30.11.2016., 
pievienots priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo 
energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija).  

Šā procesa laikā papildus tika izskatīti citi zinātniski pētījumi un politikas dokumenti. 



par bioenerģijas ilgtspēju Komisija analizēja riskus, kas saistīti ar bioenerģijas ražošanu un 

izmantošanu36. 

3. izcēlums. Biogāzes ražošanas veicināšanas pasākumi Vācijā sekmē enerģētisko kultūraugu 

neilgtspējīgu audzēšanu 

Vācija ir biogāzes lielākais ražotājs Eiropā (šajā valstī ir 10 846 ražošanas iekārtas, kuras saražo 63 % 

no ES kopējā apjoma). Vācijā no biogāzes iegūst 16,8 % no saražotā atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas apjoma37.  

Biogāzes ražošanu aktīvi veicināja pēc 2000. gada, piemērojot Atjaunojamo energoresursu likumu 

(EEG). Saskaņā ar šo likumu biogāzes iekārtām tika piešķirts prioritārs pieslēgums elektroenerģijas 

tīklam. Tās arī varēja pārdot elektroenerģiju/biogāzi saskaņā ar regulētiem tarifiem, ko noteica uz 

20 gadiem. Grozījumi EEG 2004. un 2009. gadā paredzēja papildu labumus, piemēram, par 

enerģētisko kultūraugu izmantošanu. Lielākajā daļā Vācijas biogāzes iekārtu kā izejvielas izmantoja 

enerģētisko kultūraugu un mēslu maisījumu.  

2013. gadā aptuveni 1 157 000 hektāru (6,9 % no izmantotās lauksaimniecības zemes) tika izmantoti, 

lai audzētu enerģētiskos kultūraugus, galvenokārt kukurūzas skābbarību (73 %). Taču enerģētisko 

kultūraugu, jo īpaši kukurūzas, intensīvāka izmantošana izraisīja domstarpības, piemēram, par 

konkurences jautājumiem (biomasas un augsnes izmantošanas jomā), zemes nomas maksas 

palielināšanos, zemes izmantošanas maiņu (īsāka augseka, biežāka aršana, mazāk pastāvīgo ganību) 

un barības vielu atlikumu, kā arī radīja problēmas saistībā ar sabiedrības neapmierinātību38,39. 

36 “Ietekmes novērtējums — bioenerģijas ilgtspēja”, SWD(2016) 418 final, 30.11.2016. pievienots 
priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu 
enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija). 

37 Schaubach, K., Lauer, M., “Bioenergy Development in Germany and implications of the 
2017 Renewable Energy Act” [Bioenerģijas nozares attīstība Vācijā un 2017. gada Atjaunojamo 
energoresursu likuma sekas], Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 4.4.2017. 

38 ADEME, “Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de 
biogaz”, 10.2014.  

39 Pārtikas, lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības federālās ministrijas Zinātniski konsultatīvā 
padome lauksaimniecības politikas jomā 
(http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-EEG.pdf).  

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-EEG.pdf


Vairāku EEG grozījumu mērķis, kurus veica 2012., 2014. un 2017. gadā (maksājumu samazināšana, 

labumu atcelšana u. c.), bija palēnināt nozares attīstību un veicināt atkritumu, nevis enerģētisko 

kultūraugu izmantošanu. Līdzīgas tiesību aktu izmaiņas nesen tika veiktas arī Itālijā, kas ir Eiropas otrā 

lielākā biogāzes ražotājvalsts40. 

36. ES spēkā esošajos tiesību aktos41 paredzēti ilgtspējas kritēriji attiecībā uz biodegvielām 

un bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem42. Tā kā šos kritērijus pieņēma 2009. gadā un 

grozīja 2015. gadā, notiek diskusijas par bioenerģijas ilgtspēju. Ņemot to vērā, Komisija 

tiesību aktu kopumā “Tīra enerģija visiem eiropiešiem” ierosināja ilgtspējas kritērijus, kas 

attiektos arī uz citiem bioenerģijas veidiem, piemēram, uz bioenerģiju, kura iegūta no 

cietajiem un gāzveida biomasas kurināmajiem, ko izmanto siltuma un elektroenerģijas 

ģenerācijai. 

37. Komisijas priekšlikumā ietverti divu veidu ilgtspējas kritēriji: 

i) kritēriji, kuri paredz konkrētas robežvērtības attiecībā uz biomasas degvielu ražošanu no 

lauksaimniecībā un mežsaimniecībā iegūtām izejvielām, kā arī  

ii) kritēriji, kuri prasa panākt siltumnīcefekta emisiju minimālo ietaupījumu dažādām 

iekārtām, kurās izmanto biodegvielas, bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas 

degvielas. 

40 Decreto ministeriale 6 luglio 2012 – Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non 
fotovoltaiche [Ministrijas 2012. gada 6. jūlija dekrēts “Veicināšanas pasākumi atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas ražošanai, izmantojot sistēmas, kas nav fotoelementu sistēmas], 
sk. Eurobserv’ER 2014. gada biogāzes barometru (https://www.eurobserv-er.org/biogas-
barometer-2014). 

41 Atjaunojamo energoresursu direktīva un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/30/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK (Degvielas kvalitātes direktīvu) (OV L 140, 
5.6.2009., 88. lpp.). 2015. gadā šīs direktīvas tika grozītas, lai risinātu jautājumu par netiešu 
zemes izmantošanas maiņu (ILUC), ko izraisa no pārtikas kultūraugiem iegūtu biodegvielu 
ražošana. 

42 ERP īpašais ziņojums Nr. 18/2016 “ES sistēma ilgtspējīgas biodegvielas sertificēšanai”, 10. un 
11. punkts (http://eca.europa.eu). 

https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2014
https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2014


38. Mēs pārbaudījām, vai un kādā mērā kritēriji aptver mūsu noteiktos riskus un vai 

ierosinātais regulējums43 nodrošina atbilstīgu pamatu atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ilgtspējīgai izmantošanai lauku apvidos.  

39. Komisijas priekšlikumā iekļautie kritēriji nav saistošs nosacījums bioenerģijas laišanai 

tirgū; tie ir saistoši tikai tad, ja 

i) bioenerģijas ražošanu uzskata par ieguldījumu atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķrādītāja sasniegšanā un nolūkā izmērīt atbilstību atjaunojamu energoresursu 

izmantošanas pienākumiem, un  

ii) lai noteiktu, kuriem enerģijas ražošanā izmantotiem biomasas veidiem var piešķirt 

finansiālu atbalstu.  

40. Priekšlikums neaptver visus kultūraugus un to izmantošanas veidus, kā arī nav ņemti 

vērā vairāki iekārtu veidi (sk. A3 punktu). AED II priekšlikumā pilnībā bija ņemti vērā tikai trīs 

no mūsu noteiktajiem 16 riskiem, un divi riski bija ņemti vērā citos tiesību aktos; vēl 11 no 

šiem riskiem bija daļēji ņemti vērā. Riski, kuri netika ņemti vērā, galvenokārt ir saistīti ar 

lauksaimniecības prakses un meža apsaimniekošanas intensifikāciju, biomasas 

sadedzināšanu un piesārņotāju emisijām pārējos bioenerģijas aprites cikla posmos 

(sk. 1. tabulu, kā arī I pielikuma A2 un A3 tabulu). Mūsu sīki izstrādāta analīze un 

konstatējumi par 1. tabulā sniegto informāciju izklāstīti I pielikumā. 

43 AED II priekšlikums, kas publicēts 2016. gada 30. novembrī, ar 2017. gada 23. februārī veiktajiem 
labojumiem. 



1. tabula. Ar bioenerģiju saistītie ilgtspējas riski, kuri ņemti vērā Komisijas 

AED II priekšlikumā 

Ilgtspējas riski  Vai risks ir 
ņemts vērā? 

1)
 B

io
lo

ģi
sk

ās
 

da
ud

zv
ei

dī
ba

s 
m

az
in

āš
an

ās
  1a) Iemesls — tieša zemes izmantošanas maiņa (piemēram, atmežošana, 

aizsargājamo teritoriju zudums)  

1b) Iemesls — intensīvāka lauksaimniecība prakse (piemēram, kultūraugu 
daudzveidības zudums)  

1c) Iemesls — intensīvāka meža apsaimniekošana  

2)
 A

ug
sn

es
 

de
gr

ad
āc

ija
 

2a) Iemesls — tieša zemes izmantošanas maiņa (izraisa, piemēram, oglekļa 
zudumu augsnē, eroziju)  

2b) Iemesls — intensīvāka lauksaimniecības prakse (izraisa, piemēram, augsnes 
sablīvēšanos, augsnes auglības samazināšanos, eroziju)  

2c) Iemesls — intensīvāka meža apsaimniekošana (izraisa, piemēram, mežu 
augsnes auglības samazināšanos, iegūstot barības vielas — meža atliekvielas)  

3)
 Ū

de
ns

 n
os

lo
dz

e 
un

 p
ie

sā
rņ

oj
um

s 3a) Iemesls — tieša zemes izmantošanas maiņa (piemēram, ūdens līdzsvara 
izmaiņas)  

3b) Iemesls — intensīvāka lauksaimniecības prakse (piemēram, atūdeņošana, 
mēslošana)  

3c) Iemesls — intensīvāka meža apsaimniekošana (piemēram, ūdens līdzsvara 
izmaiņas)  

4)
 S

ilt
um

nī
ce

fe
kt

a 
gā

zu
 e

m
isi

ja
s (

SG
E)

 4a) Iemesls — aprites cikla siltumnīcefekta gāzes, izņemot biogēno oglekli 
(piemēram, mēslošanas līdzekļu izmantošana, biomasas transportēšana, metāna 
noplūde no biogāzes ražotnēm) 

 

4b) Iemesls — netieša ietekme (piemēram, netieša zemes izmantošanas maiņa 
(ILUC), pārtikas kultūraugu audzēšanas pārvietošana, jaunāki meži)  

4c) Iemesls — biomasas dedzināšanas laikā radītās CO2 emisijas (biogēnās 
emisijas)  

5)
 G

ai
sa

 
pi

es
ār

ņo
ju

m
s 

5a) Iemesls — biomasas dedzināšana (piemēram, cietās daļiņas, SO2 u. c.)  

5b) Iemesls — piesārņotāju emisijas pārējos bioenerģijas aprites cikla posmos 
(piemēram, biomasas transportēšana)  

6)
 

So
ci

āl
ek

on
o

m
isk

ie
 ri

sk
i 6a) Biomasas neefektīva izmantošana (piemēram, kaskādes principa 

nepiemērošana, neoptimālas metodes, ko izmanto, lai no biomasas iegūtu 
enerģiju) 

 

6b) Konkurence ar pašreizējiem izmantošanas veidiem (piemēram, pārtikas 
ražošanu, papīra ražošanu, izmantojot koksni, un celulozes ražošanu)  

Paskaidrojumi: 

   

Risks ir ņemts vērā Risks ir daļēji ņemts 
vērā Risks nav ņemts vērā 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta. 



41. Mērķu noteikšana atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā apvienojumā ar publiskā 

atbalsta shēmām bioenerģijai veicina bioenerģijas izmantošanu. Tas jo īpaši attiecas uz 

transporta un elektroenerģijas ražošanas nozari kopš 21. gadsimta sākuma. Daļu no šīs 

bioenerģijas importē — 2015. gadā ES importēja 34 % no granulu daudzuma un 9,5 % no 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, ko tā patērēja44. Mēs uzskatām: ja netiek 

nodrošināti pietiekami aizsardzības pasākumi (pastāv zemi ilgtspējas kritēriji), ir riskanti 

veicināt bioenerģijas ražošanu un izmantošanu, AED II priekšlikumā paredzot vērienīgus 

atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķus apvienojumā ar finanšu stimuliem, jo tas 

ilgtermiņā var veicināt neilgtspējīgas biomasas intensīvāku izmantošanu. Tādējādi 

ierosinātais regulējums nenodrošina pienācīgu pamatu, lai maksimāli atraisītu lauku apvidu 

potenciālu ilgtspējīgas attīstības jomā. 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, paredzot izdevumus atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā, pietiekamā mērā neveicina lauku attīstības mērķu 

sasniegšanu 

42. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu finansēt ieguldījumus atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā ar ELFLA starpniecību. ES lauku attīstības politika ir izstrādāta, lai ES lauku 

apgabaliem palīdzētu risināt plašu ekonomikas, vides un sociālo problēmu loku. Tādēļ 

ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, kas finansēti ar ELFLA 

starpniecību, noteikti būtu jānodrošina ieguvumi lauku apvidiem. Turpmākajās iedaļās mēs 

vērtējam, vai Komisija un dalībvalstis ir izstrādājušas un īstenojušas atbilstīgas stratēģijas un 

pasākumus un vai tās var pierādīt panākumus, kas gūti, izmantojot ELFLA atbalstu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanai un ilgtspējīgai lauku attīstībai.  

Jautājums par atjaunojamo energoresursu enerģiju nav pienācīgi ņemts vērā lauku 

attīstības plānošanā 

43. ELFLA var atbalstīt projektus, kas veicina gan atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu, gan arī ilgtspējīgu lauku attīstību. Lai veicinātu finansējuma lietderīgāku 

44 AEBIOM, “2016. gada statistikas ziņojums”, 121. un 147. lpp. (aprēķināts). 



izmantošanu, ELFLA finansējumam atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā jābūt 

balstītam uz pārdomātu stratēģiju, kā arī šāds finansējums jāpiešķir atbilstīgi vajadzībām, kas 

ir pamatoti noteiktas un skaitliski izmērāmas. ELFLA finansējums arī jākoordinē ar citiem 

pieejamajiem finansējuma avotiem un citiem politikas instrumentiem, piemēram, ar valstu 

rīcības plāniem atjaunojamo energoresursu jomā.  

44. Atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu finansējuma saņēmēji var atgūt daļu 

ieguldījumu izmaksu, pārdodot saražoto enerģiju par preferenciālu vai tirgus cenu vai 

uzlabojot savas darbības ekonomiskos rādītājus. Taču, ja ELFLA investīciju atbalsts tiek 

papildināts ar pievilcīgiem regulētiem tarifiem, pastāv pārmērīgas kompensēšanas risks, kā 

arī risks piešķirt nelikumīgu valsts atbalstu kā finansiālu priekšrocību saņēmējiem, — to 

apliecināja Komisijas veiktā revīzija Bulgārijā. Dažādas pieejas, kuras izmanto mūsu 

apmeklētajās dalībvalstīs, ir izklāstītas 4. izcēlumā. 

4. izcēlums. Dažādas dalībvalstu pieejas ELFLA atbalsta un regulēto tarifu apvienošanai  

Bulgārijā un Francijā regulēto tarifu un ELFLA atbalsta apvienošana bija atļauta 2007.–2013. gada 

plānošanas periodā. Pēc revīzijas Bulgārijā Komisija ierosināja finanšu korekcijas, jo tā uzskatīja, ka 

attiecīgā pieeja paredzēja nelikumīgu valsts atbalstu saņēmējiem finansiālas priekšrocības veidā. Tā 

rezultātā Bulgārijas iestādes ar atpakaļejošu spēku pazemināja regulētos tarifus, lai samazinātu 

ierosināto sākotnējo korekciju. Mums nav informācijas par līdzīgām izmaiņām Francijā. 

Lietuva šāda veida apvienoto atbalstu nepieļāva. Taču viens no apmeklētajiem finansējuma 

saņēmējiem vērsās tiesā un galu galā ieguva tiesības piemērot regulētos tarifus un saņemt arī ELFLA 

investīciju atbalstu.  

Austrijā un Itālijā (Toskānā) 2007.–2013. gada plānošanas periodā bija iespējams saņemt gan 

regulēto tarifu maksājumus, gan arī ELFLA atbalstu, taču ELFLA atbalsts projektiem, kuri saņēma 

regulēto tarifu atbalstu, bija mazāks. 2014.–2020. gada plānošanas periodā ELFLA un regulēto tarifu 

atbalsta apvienošana nav atļauta. 



Dažādu ES fondu plānotie kopējie izdevumi atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā nav 

zināmi 

45. Nav pieejami visaptveroši dati par plānotajiem izdevumiem saistībā ar ieguldījumiem 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā 2014.–2020. gada plānošanas periodā — šādu 

datu nav nedz par ESI fondiem kopumā, nedz arī par ELFLA. ESI fondu 4. mērķis “pāreja uz 

mazoglekļa ekonomiku”, kuram plānotie izdevumi ir 44 814 miljoni EUR45, ietver 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomu, taču tas ietver arī energoefektivitāti un 

ilgtspējīgu pilsētu mobilitāti. Tāpēc Komisijai nav skaidras informācijas par ieguldījumiem, ko 

no ESI fondiem plānots novirzīt atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas 

veicināšanai.  

46. ELFLA nodrošināja aptuveni 11 % no ESI fondu piešķīrumiem 4. tematiskajam mērķim 

(aptuveni 5027 miljonus EUR46), savukārt plānotie ELFLA izdevumi prioritārajai jomai 5C 

2014.–2020. gada plānošanas periodā bija 798,9 miljoni EUR (sk. 4. attēlu). Taču šīs 

prioritārās jomas ieguldījumi ir paredzēti ne tikai atjaunojamo energoresursu enerģijai, bet 

arī citām bioekonomikas jomām, piemēram, blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu 

nepārtikas izejvielu piegādei un izmantošanai.  

47. No otras puses, dalībvalstis var īstenot projektus ar atjaunojamo energoresursu 

enerģijas komponentiem arī citās prioritārajās jomās (sk. 55.–58. punktu), un tas vēl vairāk 

sarežģī analīzi par ELFLA devumu atjaunojamo energoresursu enerģijas finansēšanā. Ņemot 

vērā aptaujas rezultātus (sk. 22. punktu), mēs konstatējām, ka, piemēram, Rumānija 

(sk. 6. izcēlumu) un Slovēnija prioritārajai jomai 5C nolēma piešķirt nelielu finansējumu vai 

nepiešķirt finansējumu vispār, jo šīs valstis uzskatīja, ka citas prioritārās jomas, piemēram, 

2A, 3A, 6A vai 6B, bija tām piemērotākas. Nīderlande un Polija atbildēja, ka tās neplānoja 

ELFLA finansējumu atjaunojamo energoresursu enerģijai, jo tās uzskatīja, ka citi ESI fondi un 

to valsts programmas bija pietiekamas, lai atbalstītu atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu lauku apvidos. 

45 Eiropas Komisija (Mežsaimniecības pastāvīgā komiteja), 2017. gada 12. oktobris. 

46 Turpat. 



4. izcēlums. Piešķirtais finansējums prioritārajai jomai 5C dalībvalstīs 2014.–2020. gada 

periodā un radušies izdevumi, 2017. gada 12. oktobra dati (miljonos EUR) 

 

Avots: Eiropas Komisija (Mežsaimniecības pastāvīgā komiteja), 2017. gada 12. oktobris. 

48. Plānošanas perioda vidū radušos izdevumu summa bija tikai 40,9 miljoni EUR (5,1 % no 

kopējā budžeta 800 miljonu EUR apmērā)47. Būtiskā kavēšanās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas programmu īstenošanā var norādīt uz grūtībām prioritāro jomu plānošanā (sk. 55.–

58. punktu), kā arī var būt saistīta ar kavēšanos, pieņemot lauku attīstības programmas, un 

laiku, kas vajadzīgs dalībvalstīm, lai izstrādātu jauno satvaru un pielāgotos tam.  

Iespējas uzlabot saikni starp lauku attīstības programmās apzinātajām vajadzībām un pieeju 

atjaunojamo energoresursu enerģijas finansējumam 

49. Komisijas stratēģiskās plānošanas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam noteikts, ka 

“stratēģijas aprakstā (intervences loģika) jāpamato lauku attīstības pasākumu izvēle, kopums 

un noteiktās prioritātes, pamatojoties uz SVID analīzes rezultātiem un noteiktajām 

vajadzībām. Stratēģijā jāpiešķir prioritāte dažādajām noteiktajām vajadzībām un jāpamato 

47 Turpat. 
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noteiktās prioritātes”. Šai sakarā Komisija pārskata dalībvalstu stratēģiskos apsvērumus par 

atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu LAP apstiprināšanas posmā.  

50. Komisija sniedz norādes dalībvalstīm ar darba grupu un uzraudzības komiteju 

starpniecību, kā arī, izmantojot kontrolsarakstus, norādes par pasākumiem (tā dēvētos 

pasākumu aprakstus) u. c., lai veicinātu lauku attīstības programmu izstrādi un īstenošanu. 

Taču pamatnostādnēs nav pievērsta īpaša vērība nedz atjaunojamo energoresursu enerģijas 

jomas stratēģiskajiem apsvērumiem, nedz arī tam, kādiem jābūt ELFLA ieguldījumu 

rezultātiem atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, kā šādi ieguldījumi varētu radīt 

pievienoto vērtību lauku apvidos un kā ELFLA būtu jāpapildina pašreizējās finansēšanas 

shēmas ES un dalībvalstīs.  

51. Mēs konstatējām, ka visās piecās mūsu pārbaudītajās lauku attīstības programmās bija 

iekļauti obligātie elementi saistībā ar mērķu noteikšanu, vajadzībām un stratēģiskajiem 

apsvērumiem attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģiju, taču nevienā tām nebija 

iekļauta attiecīgo finanšu vajadzību visaptveroša analīze vai kvantitatīvi dati. Izņemot 

Austriju, apmeklētās dalībvalstis efektīvi neizmantoja savas noteiktās vajadzības un SVID 

analīzi, lai veidotu stratēģisko pieeju atjaunojamo energoresursu enerģijai to lauku attīstības 

programmās; šo dalībvalstu pieeja bija lielā mērā vispārīga. Citas nepilnības bija saistītas ar 

sākotnējo stratēģiju īstenošanu un īstermiņa izmaiņām (sk. 5. izcēlumu). 

5. izcēlums. Izmaiņas lauku attīstības programmās noteiktajā sākotnējā pieejā atjaunojamo 

energoresursu enerģijas finansējumam 

Bulgārija: stratēģija atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā nav pielāgota atbilstīgi vērtētāja 

ieteikumiem un tirgus apstākļiem 

Bulgārijā vairāk nekā 90 % atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu, kurus apstiprināja 2007.–

2013. gadā, bija saistīti ar saules enerģiju, turklāt šo projektu īstenotājiem tika piemēroti arī pievilcīgi 

elektroenerģijas pārdošanas regulētie tarifi. Bulgārijas 2007.–2013. gada LAP vidusposma 

novērtējumā bija noteikts, ka Bulgārijas biomasas ražošanas potenciāls nebija pilnībā izmantots 

galvenokārt ārējo tirgus apstākļu dēļ. Ņemot vērā saules enerģijas projektu lielo skaitu, vērtētājs 

ieteica īstenot līdzsvarotāku ELFLA atbalstu dažādiem atjaunojamo energoresursu enerģijas veidiem. 

Taču pārvaldes iestādes nepielāgoja savu stratēģiju, lai ņemtu vērā, piemēram, biomasas potenciālu 



2007.–2013. gada plānošanas perioda otrajā pusē. Bulgārijā ieguldījumi enerģijas pārdošanas 

projektos 2014.–2020. gada plānošanas periodā vairs nav attiecināmi. 

Francija (Lejasnormandija): atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā noteiktās vajadzības tiks 

risinātas, izmantojot pusi no sākotnēji plānotā ELFLA finansējuma 

Komisija 2015. gada augustā apstiprināja Francijas Lejasnormandijas reģiona LAP, kuras pamatā bija 

šā reģiona noteiktās vajadzības. Lejasnormandija 2017. gada martā iesniedza savas lauku attīstības 

programmas grozītu redakciju. Grozījumu rezultātā par 48 % (t. i., no 14,6 miljoniem EUR līdz 

7,6 miljoniem EUR) tika samazināts ELFLA finansējums atjaunojamo energoresursu enerģijai 

prioritārajā jomā 5C. Nav skaidrs, vai vajadzības, kas sākotnēji tika noteiktas LAP, šādā īsā laikposmā 

patiešām samazinājās vai zaudēja aktualitāti, vai arī tās tiek nodrošinātas, izmantojot citas ES vai 

valsts shēmas.  

52. Komisijas pamatnostādnes un pārbaudes nenovērsa minētās nepilnības. Tās 

nenodrošināja skaidru un pamatotu stratēģiju izstrādi dalībvalstīs atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanai lauku apvidos. Turklāt ELFLA pasākumu izvēle un to 

budžeta piešķīrumi ne vienmēr loģiski atbilda lauku attīstības programmās aprakstītajām 

iespējām un vajadzībām. 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas jomas dažādo finansējuma avotu slikta koordinācija 

53. Spēkā esošie tiesību akti48 veicina efektīvu, lietderīgu un koordinētu dažādo ES fondu, it 

īpaši ESI fondu, īstenošanu. Par LAP ietvaros īstenotās intervences pamatojumu un fondu 

labas koordinācijas nodrošināšanu atbild galvenokārt dalībvalstis. Komisija sniedz atbalstu un 

norādījumus dalībvalstīm, pieņemot stratēģiskās pamatnostādnes, izplatot labu praksi un 

uzraugot programmu īstenošanu.  

48 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 
fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
(OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.), 27. panta 1. punkts. 



54. Izskatot izlasi, ko veidoja partnerības nolīgumi un lauku attīstības programmas 2014.–

2020. gada plānošanas periodam, mēs konstatējām, ka dalībvalstis bija apzinājušas vairākus 

iespējamos finansējuma avotus un noteikušas vispārīgus demarkācijas principus un 

pasākumus, lai novērstu finansējuma dublēšanos. Taču mūsu izskatītajos stratēģiskajos 

dokumentos nebija papildu informācijas par ieguvumiem, ko varētu panākt, efektīvi 

koordinējot dažādos finansējuma avotus, kas paredzēti atjaunojamo energoresursu 

enerģijai. Nav veikta arī analīze par iespējamas aizstāšanas ietekmi vai par finanšu deficītu 

šajā jomā49.  

Atjaunojamo energoresursu enerģijas jomas pasākumu grupēšana dažādās prioritārajās 

jomās 

55. Kā skaidrots 14. un 15. punktā, 2014.–2020. gada lauku attīstības politikas satvars ir 

strukturēts atbilstīgi sešām prioritātēm, kuras sīkāk sadalītas 18 tematiskajās prioritārajās 

jomās (sk. 3. attēlu). Atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem ietver 

prioritārā joma 5C, kas attiecas uz atjaunojamo energoresursu enerģijas piegādi un 

izmantošanu. 

56. Prioritārās jomas īsteno, veicot lauku attīstības pasākumus. 5. attēlā sniegti piemēri par 

pasākumu grupēšanu un 5. prioritātei noteiktajiem rādītājiem. Taču viens pasākums var 

attiekties uz vairākām prioritārajām jomām, prioritātēm un mērķiem. 

49 ERP īpašais ziņojums Nr. 16/2017 “Lauku attīstības plānošanai jābūt mazāk sarežģītai un vairāk 
uzmanības jāveltī rezultātiem”, 25.–29. punkts (http://eca.europa.eu). 



5. attēls. Piemērs par 5. prioritātes un tās prioritāro jomu pasākumu un rādītāju grupēšanu 

 

Avots: Eiropas Komisija, Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD (pielāgojusi ERP). 

57. Turklāt dalībvalstis var konkrētiem pasākumiem, kuri grupēti prioritārajā jomā 5C, 

noteikt sekundāru ietekmi, kas skar citas prioritārās jomas. Piemēram, fotoelementu paneļu 

uzstādīšanu uz jaunas klēts jumta, kas paredzēta saņēmēja ekonomisko rādītāju uzlabošanai, 

var vērtēt kā atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu (proti, prioritārajā jomā 5C) vai 

kā daļu no saimniecības modernizācijas projekta, uz ko attiecas prioritārā joma 2A 

(sk 3. attēlu), ar atjaunojamo energoresursu enerģijas komponentu, kuram ir sekundāra 

ietekme uz prioritāro jomu 5C. 

58. Dalībvalstis nav saskaņoti grupējušas atjaunojamo energoresursu enerģijas jomas 

pasākumus un projektu veidus prioritārajās jomās (sk. 6. izcēlumu). Tas ietekmēs no ELFLA 

finansēto atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu uzraudzības un vērtēšanas 

efektivitāti (sk. 69.–71. punktu), it īpaši tādēļ, ka Komisija nav izdevusi papildu norādījumus 

par projektu saskaņotu grupēšanu prioritārajās jomās visās dalībvalstīs. 

5. prioritāte. Veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pāreju uz pret klimata pārmaiņām noturīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē

• Ieguldījumi materiālajos aktīvos
• Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība
• Ciemu atjaunošana un pamatinfrastruktūra
• Zināšanu pārnese
• Konsultāciju pakalpojumi
• Ieguldījumi meža platību attīstībā
• Sadarbība (jaunās tehnoloģijas)

[….]

Attiecīgo pasākumu grupēšanaPrioritārās jomas (PJ)

- Attiecīgo atbalstāmo darbību 
indikatīvs saraksts

- Attiecināmības noteikumi
- Atbalsta intensitāte
- Atbalsta saņēmēji
- Paredzamais budžets
- Citi  nosacījumi u. c.

Informācija par pasākumu 
(piemērs)

Ūdens resursu efektīva izmantošana 

Enerģi jas efektīva izmantošana 

Atjaunojamo 
energoresursu enerģijas (AEE) 
piegāde un i zmantošana

SEG un amonjaka 
emisiju samazināšana

Oglekļa uzglabāšana un
sekvestrēšana

Rādītāji — PJ līmenis
Mērķa rādītājs (PJ 5C):

T.16 ieguldījumu kopsumma 
AEE ražošanā

Rezultātu rādītājs (PJ 5C):

R.15 atbalstītajos projektos 
saražotā AEE

PJ 5C

Rādītāji — pasākumu līmenis
Plānotie pasākuma izdevumi:

O.1 kopējie publiskie izdevumi (visi pasākumi)

Plānotie tiešie rezultāti (piemēri, ar AEE saistītie 
pasākumi):

O.2 ieguldījumu kopsumma

O.3 atbalstīto pasākumu/darbību skaits

O.4 atbalstīto saimniecību/saņēmēju skaits 



6. izcēlums. Atjaunojamo energoresursu enerģijas jomas projektu grupēšana dažādās prioritārajās 

jomās  

Francija — mežsaimniecības pasākumu grupēšana 

Daži mežsaimniecības pasākumi veicina no koksnes iegūtas enerģijas ražošanu un pārdošanu, un 

tādējādi tos var saistīt ar atjaunojamo energoresursu enerģiju50. Francijas reģioni mežsaimniecības 

pasākumus nesaskaņoti grupēja prioritārajās jomās. Mazāk nekā puse Francijas reģionu iekļāva šos 

pasākumus prioritārajā jomā 5C; pārējie reģioni iekļāva šos pasākumus citās prioritārajās jomās, 

piemēram, 2A, 2B, 2C, 5E vai 6A. Izvēle bija atkarīga no apzinātajām vajadzībām un no izvēlētās 

prioritārās jomas, kas jāaktivizē, lai gan pasākumu gaidāmais iznākums bija līdzīgs. 

Rumānija un Bulgārija — atjaunojamo energoresursu enerģijas produkti pašpatēriņam 

Rumānija un Bulgārija 2014.–2020. gada periodā būtiski atbalstīja vai atbalstīja tikai atjaunojamo 

energoresursu enerģijas projektus pašpatēriņam (saimniecībā vai uzņēmumā, enerģija netiek 

pārdota). Bulgārija uzskatīja, ka šie projekti sniedz devumu prioritārajai jomai 5C, turklāt tā šai 

prioritārajai jomai atvēlējusi trešo lielāko summu, salīdzinot ar visām pārējām dalībvalstīm. Savukārt 

Rumānijas iestādes prioritārajai jomai 5C atvēlēja ļoti mazu budžetu, jo tās uzskatīja, ka ieguldījumi 

atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatēriņa jomā nodrošināja prioritārajai jomai 5C vien 

sekundāru ieguvumu. Tā vietā šie projekti tika grupēti prioritārajās jomās 2A, 3A, 6A vai 6B.  

Uzraudzība un vērtēšana sniedz ierobežotu informāciju par finansējumu un ieguldījumu 

rezultātiem atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā 

59. Ir vajadzīga informācija par lauku attīstībai paredzētā finansējuma efektivitāti un 

lietderību atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, lai apliecinātu, kas ir sasniegts, 

izmantojot ES budžeta līdzekļus, un pārliecinātos, ka tie ir izmantoti racionāli. Turklāt 

uzraudzības un vērtēšanas informācija ir vērtīgs materiāls, lai uzlabotu lauku attīstībai 

50 Mežsaimniecības pasākumi atbilstīgi ELFLA attiecas uz mežsaimniecības dažādiem aspektiem 
(galvenokārt uz ilgtspējīgas mežsaimniecības veicināšanu un mežu daudzfunkcionalitāti), kā arī 
uz darbībām, kuras saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Meži ir biomasas galvenais 
avots, kas ir viens no svarīgākajiem atjaunojamo energoresursu veidiem lauku apvidos. 
Mežsaimniecības pasākumi cita starpā veicina no koksnes iegūtas enerģijas ražošanu un 
pārdošanu. Tādējādi to ietekme atjaunojamo energoresursu enerģijas ziņā ir tikai daļēja.  



paredzētā finansējuma efektivitāti un lietderību, virzot patlaban īstenoto programmu vadību, 

norādot uz iespējamiem uzlabojumiem un palīdzot veidot nākotnes politiku. 

Atjaunojamo energoresursu enerģija 2007.–2013. gadā — kopīgais uzraudzības un 

novērtēšanas satvars (KUNS) 

Trūkst visaptverošas uzraudzības informācijas par atjaunojamo energoresursu enerģiju 

atbilstīgi KUNS  

60. Daudzas dalībvalstis (tostarp visas piecas mūsu apmeklētās dalībvalstis) pieņēma 

lēmumu izmantot ELFLA finansējumu, lai finansētu atjaunojamo energoresursu enerģijas 

projektus, sākoties 2007.–2013. gada plānošanas periodam. Tajā laikā nebija īpašu rādītāju, 

lai izvērtētu atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu iznākumus vai rezultātus.  

61. Situācija mainījās saistībā ar KLP veselīguma pārbaudi, kad atjaunojamo energoresursu 

enerģiju atzina par tā dēvēto jauno uzdevumu un dalībvalstis saņēma papildu finansējumu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem līdz plānošanas perioda beigām (2009.–

2013. gads) (sk. 14. punktu). Šai sakarā dalībvalstīm tika prasīts uzraudzīt atjaunojamo 

energoresursu enerģijas projektu, kas finansēti atbilstīgi šim jaunajam uzdevumam, 

finansējuma izlietojumu un finansējuma saņēmēju skaitu. Taču tām nebija jāvāc dati par 

projektu rezultātiem, piemēram, par saražoto atjaunojamo energoresursu enerģijas apjomu 

vai par uzstādīto jaudu. Šā iemesla dēļ ES līmenī nav visaptverošas informācijas par 

atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, kas finansēti no ELFLA 2007.–2013. gada 

periodā; pieejamie rādītāji attiecas tikai uz papildu finansējumu, kas izlietots atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā atbilstīgi KLP veselīguma pārbaudei. 

62. Mēs pārbaudījām atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu datus (projektu skaitu, 

izmaksāto atbalstu), kurus iesniedza mūsu apmeklētās dalībvalstis, un četrās no 

apmeklētajām dalībvalstīm51 konstatējām vairākas neatbilstības starp Komisijai paziņotajiem 

datiem un mūsu aprēķiniem, kas tika veikti, pamatojoties uz dalībvalstu projektu datubāžu 

51 Visas apmeklētās dalībvalstis, izņemot Lietuvu. 



datiem. Iestādes nevarēja sniegt mums paskaidrojumus, un tas rada šaubas par KLP 

veselīguma pārbaudes datu pareizību un pilnīgumu.  

63. Turklāt ES līmenī nav pieejama arī visaptveroša informācija par projektu skaitu, 

atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu vai uzstādīto jaudu. Tādēļ nav iespējams 

skaitliskā izteiksmē noteikt ELFLA ieguldījumu atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanas veicināšanā lauku apvidos. Ja trūkst ticamas attiecīgās informācijas par 

atjaunojamo energoresursu enerģiju, nav iespējams izvērtēt minēto pasākumu efektivitāti 

šajā periodā, un joprojām nav skaidrs, uz kāda pamata dalībvalstis izstrādāja sadaļas par 

atjaunojamo energoresursu enerģiju to lauku attīstības programmās. Šie konstatējumi atbilst 

mūsu iepriekšējiem novērojumiem par uzraudzības datiem, kas attiecas uz ERAF un 

KF atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijas jomai 2007.–2013. gada plānošanas 

periodā52. 

KUNS programmu vērtējumos sniegta ierobežota informācija par atjaunojamo energoresursu 

enerģijas atbalsta ietekmi uz lauku attīstību 

64. DFS programmu īstenošana ar kavēšanos ir pastāvīga problēma, ko Palāta jau agrāk 

konstatējusi daudzās politikas jomās53. Kavēšanās, īstenojot 2007.–2013. gada lauku 

attīstības programmas, jau atkal radīja neatbilstību starp finansējuma izlietojuma ciklu un 

ziņošanas prasību izpildes termiņiem. Šā iemesla dēļ vidusposma vērtējumiem pieejamie 

attiecīgie dati par atjaunojamo energoresursu enerģiju bija ierobežoti, lai gan neliels 

noderīgas informācijas apjoms tomēr tika iesniegts (sk. 7. izcēlumu). Daudzas dalībvalstis ar 

kavēšanos pabeidza savus ex post novērtējumus54. 

65. Mēs izskatījām ex post novērtējumus un konstatējām, ka tajos bija aprakstīti ieguldījumi 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā (piemēram, izmantotie pasākumi), bet to 

52 ERP īpašais ziņojums Nr. 6/2014 “Kohēzijas politikas līdzekļu piešķiršana atjaunojamās enerģijas 
ražošanai – vai sasniegti labi rezultāti?”, 28. un 29. punkts (http://eca.europa.eu).  

53 ERP īpašais ziņojums Nr. 16/2017, 89.–92. punkts. 

54 Komisija 2017. gada maijā apstiprināja, ka trīs ex post novērtējumi vēl nebija sagatavoti, — tos 
nebija iesniegušas Bulgārija, Rumānija un Spānija (Galisija). 



ietekme uz ilgtspējīgu lauku attīstību ne vienmēr bija iztirzāta. Nebija veikta attiecīgā analīze, 

piemēram, par atjaunojamo energoresursu enerģijas nodrošināto labvēlīgo ietekmi uz lauku 

apvidiem, par ienākumu dažādošanu, darbvietu radīšanu, energoapgādes infrastruktūras 

uzlabošanu, pakalpojumiem lauku apvidos un citiem aspektiem.  

66. Taču mēs atklājām arī vairākus labas prakses piemērus saistībā ar atjaunojamo 

energoresursu enerģijas projektu vērtēšanu (sk. 7. izcēlumu).  

7. izcēlums. Labas prakses piemēri par atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu vērtēšanu 

lauku apvidos 

Toskānas (Itālija) reģionālās iestādes bija veikušas papildu vērtēšanas pasākumus, kuri ietvēra 

attiecīgās informācijas apkopošanu par atbalstīto projektu devumu atjaunojamo energoresursu 

enerģijas izmantošanas jomā, — tika sagatavots novērtējuma ziņojums par 15 integrētiem piegādes 

ķēdes projektiem, novērtējuma ziņojums par mežsaimniecības pasākumiem, kurā iztirzāta piegādes 

ķēde no koksnes līdz enerģijai un nozares potenciāls, kā arī dokuments par pieredzi, kas gūta, 

izmantojot piecas centralizētas siltumapgādes sistēmas, kuras 2000.–2006. gada periodā finansētas 

no LEADER+.  

Arī Austrijas pārvaldes iestādes bija sagatavojušas novērtējuma ziņojumus par atjaunojamo 

energoresursu enerģiju, jo īpaši par pasākumu 321 (pamatpakalpojumi ekonomikai un lauku 

iedzīvotājiem). Ziņojumā, izmantojot vērtēšanas matricu ar 30 sīki izstrādātiem rādītājiem, bija 

apkopota informācija par atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu ekonomisko, reģionālo un 

sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi. Veicot 20 gadījumu izpēti, vērtētāji secināja, ka Austrijā izveidotās 

biomasas siltumapgādes sistēmas pozitīvi ietekmēja ilgtspējīgu lauku attīstību, piemēram, uzlaboja 

koksnes piegādi reģionā, radīja darbvietas piegādes ķēdē un uzlaboja lauku apvidu iedzīvotāju 

siltumapgādi. 

Austrijā tika konstatēti vēl vairāki labas prakses piemēri, veicot uzraudzības un vērtēšanas darbības 

ārpus KUNS, piemēram, pētījumi par ekonomisko un reģionālo ietekmi, ko nodrošināja valsts 

programma ar mērķi atbalstīt vietējās un reģionālās iniciatīvas atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanas veicināšanai (sk. 2. izcēlumu). Veicot šos pētījumus, tika secināts, ka informētības 

uzlabošana un darbību koordinēšana reģionālā līmenī bija vērtīgākie ieguvumi iesaistītajiem 

reģioniem. Iestādes bija ieviesušas arī kvalitātes pārvaldības sistēmu konkrētas jaudas biomasas 

siltumapgādes sistēmām, apkopojot salīdzināmus datus, kuri bija noderīgi projektu īpašniekiem.  



Atjaunojamo energoresursu enerģija 2014.-2020. gadā — vienotā uzraudzības un 

novērtēšanas sistēma (VUNS) 

67. Jaunā 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības satvara mērķis ir panākt, ka lauku 

attīstības programmu īstenošana ir lielākā mērā nekā iepriekš orientēta uz rezultātiem. Šai 

sakarā VUNS55 — lauku attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēma — piedāvā sīki 

izstrādātu kopīgu rādītāju kopumu, kas jāizmanto attiecībā uz prioritārajām jomām, kopā ar 

kopīgiem vērtēšanas jautājumiem, kuriem jārod atbildes nākotnē, lai izvērtētu lauku 

attīstības politikas progresu un sasniegumus, kā arī lauku attīstības politikas intervences 

pasākumu ietekmi, efektivitāti, lietderību un nozīmi. 

68. Saskaņā ar VUNS ir jāsniedz uzraudzības informācija par “ieguldījumu kopsummu 

atjaunojamās enerģijas ražošanā” (mērķa rādītājs T 16) un par “atbalstītajos projektos 

saražotajiem atjaunojamajiem energoresursiem” (papildinošs rezultātu rādītājs R 15). 

Dalībvalstis var noteikt papildu iznākuma rādītājus konkrētiem pasākumiem, un Komisija 

apliecināja, ka desmit dalībvalstis vai reģioni56 ir nolēmuši to darīt. Taču lielākā daļa no šiem 

papildu rādītājiem, kuri attiecas uz konkrētiem pasākumiem, prioritārajai jomai 5C bija 

ieguldījuma rādītāji, piemēram, publiskie izdevumi, vai iznākuma rādītāji, piemēram, 

finansējuma saņēmēju skaits, atbalstīto projektu vai darbību skaits. Tātad šie rādītāji nevar 

nodrošināt pietiekamu pamatu, lai izvērtētu lauku attīstības programmu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas komponenta rezultātus, tādēļ nav iespējams veicināt orientāciju uz 

rezultātiem57.  

69. Papildu sarežģījumus rada tas, ka informāciju par darbības rezultātiem vāc tikai 

prioritāro jomu līmenī58. Tādējādi ELFLA projekti, kas grupēti prioritārajā jomā 5C, nesniedz 

55 VUNS izveide bija paredzēta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 67. un 68. pantā, kā arī Regulas (ES) 
Nr. 808/2014 14. pantā un IV, V un VI pielikumā, un ar to aizstāja KUNS 2007.–2013. gada 
plānošanas periodam. 

56 Dānija, Igaunija, Vācija (Ziemeļreina-Vestfālene), Itālija (Sicīlija, Valle d'Aosta), Lietuva, Spānija 
(valsts mēroga pasākums, Katalonija un Mursija) un Apvienotā Karaliste (Skotija). 

57 ERP īpašais ziņojums Nr. 16/2017, 50. un 51. punkts. 

58 ERP īpašais ziņojums Nr. 16/2017, 23. un 24. punkts. 



visaptverošus datus par atjaunojamo energoresursu enerģiju lauku apvidos, jo daži projekti 

var būt netieši saistīti ar atjaunojamo enerģiju (piemēram, meža apsaimniekošanas projekti), 

taču var būt grupēti prioritārajā jomā 5C, savukārt citi projekti var būt novērtēti kā tādi, 

kuriem ir sekundāra ietekme uz prioritāro jomu 5C, un tādēļ tie atbalstīti citās prioritārajās 

jomās, piemēram, 2A, 3A, 6A, 6B u. c. Šā iemesla dēļ informācija par “ieguldījumu 

kopsummu atjaunojamās enerģijas ražošanā” (mērķa rādītājs T 16) parādīs vienīgi to, kuri 

projekti grupēti prioritārajā jomā 5C, taču neradīs vispārīgu priekšstatu par visiem 

ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā lauku apvidos.  

70. Cits rādītājs, proti, rezultātu rādītājs R 15 — “atbalstītajos projektos saražotie 

atjaunojamie energoresursi” — ir noteikts, lai aptvertu visus atjaunojamo energoresursu 

enerģijas projektus. Taču Komisijas pamatnostādnēs teikts, ka datus šim rādītājam 

vērtētājiem vajadzētu vākt dažādos veidos, piemēram, izmantojot ES un valstu statistikas 

apsekojumus. Tādējādi datu salīdzināmība ES līmenī ir atkarīga no vērtētāju izdarītās izvēles. 

71. Lai gan Komisija pieņēma sīki izstrādātas pamatnostādnes, lai palīdzētu sagatavot 

ziņojumus un veikt vērtēšanu, VUNS rādītāju un prioritāro jomu savstarpējā saistība varētu 

radīt papildu slogu vērtētājiem, ietekmēt programmu vērtējumu kvalitāti un to 

salīdzināmību, kā arī, tāpat kā iepriekš, varētu veicināt kavēšanos. Ja ticama uzraudzības un 

novērtēšanas informācija nav pieejama galvenajos ziņojumu iesniegšanas posmos, 

dalībvalstis un Komisija nevar izmantot iespēju uzlabot atjaunojamo energoresursu enerģijas 

jomas pasākumu īstenošanu.  

Atjaunojamo energoresursu projekti apliecina savu potenciālu lauku attīstības jomā, lai arī 

atlases procedūrās un projektu īstenošanā ir nepilnības  

72. Dalībvalstis atbild par lauku attīstības projektu atlasi, lai lauku attīstības pasākumus 

labāk orientētu uz ES prioritātēm un dalībvalstu mērķiem un stratēģijām. Lai to paveiktu, 

dalībvalstīm ir jānosaka un jāpiemēro skaidri, būtiski un objektīvi atbilstības un atlases 

kritēriji, kā arī objektīvas, taisnīgas un pārredzamas procedūras59.  

59 Sk. Regulas (ES) Nr. 1305/2013 49. pantu. 



73. Atbilstības kritēriji ir projekta īstenošanā izpildāmās prasības, lai iegūtu tiesības saņemt 

ELFLA atbalstu. Šāda atbilstība ir nosacījums, kuru vērtē kā izpildītu vai neizpildītu. Atlases 

kritērijus dalībvalstis nosaka, lai par prioritāriem atzītu tos projektus, kuri vislabāk atbilst 

noteiktajām vajadzībām un lauku attīstības programmās paredzētajiem mērķiem. Lai 

nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību60, dalībvalstīm jāpiemēro atlases kritēriji arī 

gadījumos, kad ir pieejams pietiekams finansējums visiem apstiprināmajiem pieteikumiem. 

Šajā gadījumā šiem kritērijiem īpaši būtu jānodrošina, ka tiek izvēlēti dzīvotspējīgi projekti, 

kuri atbalsta atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu un rada pievienoto vērtību 

lauku apvidos. 

Lielākā daļa projektu bija radījuši labvēlīgu ietekmi atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanas un lauku attīstības jomā 

74. Mēs veicām dažādu veidu un lielumu atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu 

revīziju (sk. II pielikumu). Projektu izlasē bija iekļauti gan tādi ieguldījumu projekti, kuri 

nodrošināja atjaunojamo energoresursu enerģijas piegādi trešām pusēm, gan arī projekti, 

kuru īstenošanas laikā tika saražota enerģija projekta īpašnieka vajadzībām. 

75. Projektu, kuri nodrošināja enerģijas piegādi trešām pusēm, mērķis bija galvenokārt 

dažādot lauksaimniecības vai mežsaimniecības uzņēmumu ienākumus. Dažus projektus 

uzsāka un īstenoja MVU vai mikrouzņēmumi. Šāda veida sekmīgie uzņēmumi nodrošināja 

jaunus un atzinīgi novērtētus energoapgādes pakalpojumus privātām mājsaimniecībām un 

sabiedriskām ēkām lauku apvidos. Šie projekti labvēlīgi ietekmēja vidi, jo īpaši centralizēto 

siltumapgādes sistēmu gadījumā, jo tās kopumā ir energoefektīvākas un tām ir zemākas 

emisijas nekā individuālajām siltumapgādes sistēmām. Šie projekti arī ļāva projektu 

īpašniekiem izmantot jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Tie nodrošināja iespēju 

lauksaimniekiem un mežsaimniecības nozares pārstāvjiem, kas ir galvenie izejvielu 

piegādātāji vietējās biomasas piegādes ķēdē, dažādot savus ienākumus un uzturēt savus 

īpašumus (sk. 8. izcēlumu).  

60 Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD, “Pamatnostādņu par atbilstības nosacījumiem un 
atlases kritērijiem 2014.–2020. gada plānošanas periodā projekts”, 2014. gada marts. 



76. Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošana arī prasa rūpīgu plānošanu, kā arī 

iekārtu uzstādīšanu un apkopi. Pieredze un zināšanas, kas iegūtas reģionā, ir vērtība tā 

turpmākai attīstībai atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas un izmantošanas jomā, 

un ieguvumi var pārsniegt sākotnējos projekta ieguldījumus.  

8. izcēlums. Laba prakse, īstenojot ELFLA finansētus projektus, kuri nodrošina enerģijas piegādi 

trešām pusēm 

Centralizētās siltumapgādes sistēmas Austrijas lauku apvidos 

Austrijas ELFLA atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā 2007.–2013. gada plānošanas 

periodā bija vērsts uz centralizētās siltumapgādes sistēmu, kurās izmanto koksni, turpmāku attīstību. 

Viens no projektiem, kuru mēs pārbaudījām uz vietas, bija saistīts ar ELFLA atbalstu ar 

lauksaimniecību nesaistīto darbību dažādošanai. To īstenoja 26 lauksaimnieku kooperatīvs, kuriem 

lauksaimniecība nebija vienīgais nodarbošanās veids, — viņiem kopīgi piederēja un viņi kopīgi 

apsaimniekoja mežu 400 ha platībā. Šie lauksaimnieki bija izveidojuši vietējo siltumapgādes sistēmu, 

kuru darbināja šķeldas katls ar 398 kW jaudu. Sistēma nodrošināja 580 MWh siltuma gadā trim ēkām 

ārpus ciema — bērnudārzam, ēkai, kurā tiek nodrošināta automatizēta dzīvesvide, un klosterim. 

Lauksaimnieki nodrošināja siltumapgādes sistēmas darbību, kā arī piegādāja koksni no sava meža 

šķeldas ražošanai, izmantojot galvenokārt zemas kvalitātes koksni no starpcirtes produktiem, kurus 

viņi iepriekš nevarēja pārdot. 

Projekta īstenošana lauksaimniekiem nodrošināja ekonomisku ieguvumu — viņi guva ienākumus gan 

no siltumapgādes, gan arī no šķeldas ražošanas. Turklāt lauksaimnieki bija ieguvuši jaunas prasmes, 

piedaloties semināros, kas paredzēti struktūrām, kuras pārvalda centralizētās siltumapgādes 

sistēmas.  

Citas centralizētās siltumapgādes sistēmas ar šķeldas katliem, kuras mēs apmeklējām, vadīja MVU vai 

mikrouzņēmumi, un tām bija augstāka enerģijas ražošanas jauda, kas ļāva nodrošināt siltumu 

lielākam skaitam patērētāju, tostarp privātmājām, vietējām pārvaldes iestādēm un restorāniem. 

Visos gadījumos koksni vai šķeldu piegādāja vietējie lauksaimnieki vai mežu īpašnieki, kuri atradās 

50 km rādiusā. 

77. “Pašpatēriņa projekti” sniedza ieguvumus lauksaimniecības vai mežsaimniecības 

uzņēmumiem un pārtikas apstrādes uzņēmumiem, piemēram, nodrošinot energoapgādes 



drošību un pašpietiekamību, samazinot enerģijas izmaksas, uzlabojot finanšu rādītājus un 

samazinot oglekļa emisiju ietekmi. Šie projekti arī netieši veicināja ilgtspējīgu lauku attīstību, 

nodrošinot darbvietas un ienākumu gūšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem vai veicinot 

ekoloģiskās situācijas uzlabošanos reģionā (sk. 9. izcēlumu). 

9. izcēlums. Pašpatēriņa atjaunojamo energoresursu enerģijas projekti netieši veicina lauku 

attīstību  

Vīna darītavas oglekļa emisiju ietekmes mazināšana Toskānā  

Daudzpusīgs projekts, kuru mēs pārbaudījām uz vietas, bija saņēmis ELFLA atbalstu pārtikas 

apstrādei; tas bija saistīts ar jaunas vīna darītavas būvniecību. Vides ilgtspēja bija vīna darītavas 

prioritāte, jo tā aprēķināja savu produktu radīto oglekļa emisiju ietekmi. Projekts ietvēra dažādus 

elementus energopatēriņa mazināšanai un atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai — 

ģeotermālu iekārtu aukstumapgādei, fotoelementus, koksnes biomasas siltumapgādes iekārtu un 

vairākas ieguldījumu pozīcijas energotaupības uzlabošanai (saules gaismas uztveršanas sistēma, 

ventilācija, dzesēšanas tornis ar iztvaikošanas procesu). Uzņēmums 2015. gadā saražoja 68 % no 

enerģijas, ko tas patērēja. Projekta īstenošanas rezultātā tika arī samazināta vienas vīna pudeles 

radītā oglekļa emisiju ietekme.  

Uzņēmums uzlaboja ne tikai savus ekoloģiskos rādītājus, bet arī ekonomiskos rezultātus, kas tam cita 

starpā ļāva palielināt darbinieku skaitu (no 8 darbiniekiem 2011. gada janvārī līdz 20 darbiniekiem 

2016. gada decembrī).  

Nelieli atjaunojamo energoresursu enerģijas projekti Bulgārijā, pielāgoti lauksaimnieku vajadzībām 

Divi nelielu saimniecību ieguldījumu projekti, kurus mēs pārbaudījām Bulgārijā (12,5 ha un 4 ha), lai 

gan pieticīgākā apmērā, tomēr parādīja ELFLA finansēto atjaunojamo energoresursu enerģijas 

projektu potenciālu. Īstenojot abus šos projektus, tika izmantota no fotoelementiem iegūtā 

elektroenerģija, lai darbinātu apūdeņošanas sūkni bioloģisko lazdu riekstu un trifeļu ražošanai un lai 

nodrošinātu apgaismojumu bioloģisko augļu noliktavā. Abus projektus īstenoja ārpus ciema, kur 

nebija pieslēguma tīklam, tādēļ fotoelementu iekārtu uzskatīja par ekonomisku un videi nekaitīgu 

risinājumu, kas pielāgots lauksaimnieku vajadzībām. Bioloģisko riekstu un trifeļu ražošana nodrošina 

iespējas ne tikai lauksaimniekiem, bet arī reģionam attīstīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. 



Taču dalībvalstu atlases procedūras nenodrošināja piemērotāko projektu atlasi, … 

78. Dalībvalstu pienākums ir noteikt kritērijus projektu atlasei, lai nodrošinātu, ka finanšu 

resursi lauku attīstībai tiek izmantoti pēc iespējas efektīvāk. Mēs konstatējām, ka apmeklētās 

dalībvalstis ne vienmēr ievēroja šo principu.  

79. Mēs pārbaudījām atlases kritērijus un procedūras 2014.–2020. gada plānošanas periodā 

un konstatējām, ka četras no piecām mūsu apmeklētajām dalībvalstīm61 bija izmantojušas 

atlases kritērijus, kas bija zināmā mērā būtiski, lai nodrošinātu, ka projekti, kuri veicināja 

atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu un ilgtspējīgu lauku attīstību, tiktu atzīti 

par prioritāriem, — piemēram, projekti, kuriem bija jārada pozitīva ietekme uz ienākumu 

dažādošanu un vidi un uz vietējās ražotnēs ražoto un apstrādāto izejmateriālu (biomasas 

degvielu) izmantošanu, vai projekti, kuru īstenošanā tika ņemtas vērā vietējās stratēģijas vai 

iesaistīti vietējie iedzīvotāji. Taču šos centienus daļēji apdraudēja neefektīvas atlases 

procedūras. Mēs uzskatām, ka Austrija, Bulgārija, Itālija (Toskāna) un Francija 

(Lejasnormandija – attiecībā uz mežsaimniecības pasākumiem) bija izmantojušas 

mazprasīgas vērtēšanas sistēmas ar minimālām robežvērtībām, kuras varēja sasniegt, izpildot 

tikai vienu vai nedaudzus kritērijus. 

… tādēļ tika izvēlēti daži tādi atjaunojamo energoresursu enerģijas projekti, kuri nodrošināja 

vien nelielu ieguvumu lauku apvidiem 

80. Taču dalībvalstu atlases procedūru nepilnību dēļ var tikt finansēti arī projekti, kuri 

nodrošina ekonomisko ieguvumu projektu īpašniekiem, taču rada vien nelielu ietekmi lauku 

apvidos. Tieši šādu secinājumu var izdarīt attiecībā uz dažiem projektiem, kuri tika apmeklēti 

revīzijas laikā. Finansiālais atbalsts ne vienmēr tika izmantots, lai radītu darbvietas vai jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas, lai uzlabotu saimniecību vai mežsaimniecības uzņēmumu situāciju 

vai lai sniegtu energoapgādes pakalpojumus lauku apvidu iedzīvotājiem (sk. 10. izcēlumu).  

61 Visas apmeklētās dalībvalstis, izņemot Bulgāriju, bija izmantojušas būtiskus kritērijus. 



10. izcēlums. Atjaunojamo energoresursu enerģijas projekti ar nelielu pozitīvu ietekmi uz lauku 

attīstību  

Neliela pozitīva ietekme uz lauku apvidiem no fotoelementu uzstādīšanas projektiem Bulgārijā 

Kā minēts 2. izcēlumā, Bulgārija vairāk nekā 90 % no sava ELFLA atbalsta atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā 2007.–2013. gada plānošanas periodā izmantoja fotoelementu uzstādīšanas 

projektiem, neņemot vērā ieteikumus to nedarīt un tīkla jaudas ierobežojumus62. 

Trīs atjaunojamo energoresursu enerģijas projekti, kurus mēs apmeklējām Bulgārijā, bija saņēmuši 

ELFLA atbalstu mikrouzņēmumu izveidei un attīstībai un ar lauksaimniecību nesaistītās darbības 

dažādošanai. Katrā no šiem projektiem tika radīta viena darbvieta iekārtu apkopei un apsardzei. Visi 

trīs projekti bija atkarīgi no preferenciālu regulēto tarifu maksājumiem un nenodrošināja citas 

uzņēmējdarbības iespējas vai pakalpojumus, tādējādi neradot būtisku ieguvumu lauku attīstībai.  

81. Mūsu veiktie projektu apmeklējumi apliecināja, ka daži atjaunojamo energoresursu 

enerģijas projektu veidi var pozitīvi ietekmēt lauku attīstību, pamatojot ELFLA finansiālā 

atbalsta lietderību. Taču, ņemot vērā to, ka ir pieejamas arī vairākas citas atjaunojamo 

energoresursu enerģijas atbalsta shēmas, projektiem, kuri neveicina ne atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķa, ne vispārējā lauku attīstības mērķa sasniegšanu, ELFLA 

atbalstu piešķirt nevajadzētu.  

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

82. ES tiesību aktos un politikas dokumentos ir uzsvērta iecere izmantot atjaunojamo 

energoresursu enerģijas iespējamo pozitīvo ietekmi uz lauku attīstību. Pētījumi apstiprina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijai var būt pozitīva ietekme uz ilgtspējīgu lauku attīstību, 

taču pastāv arī vides un sociālekonomiskie riski, kas ir saistīti ar atjaunojamo energoresursu 

enerģijas konkrētu veidu izmantošanu.  

83. Revīzijas laikā mēs pārbaudījām atjaunojamo energoresursu enerģijas satvaru, liekot 

uzsvaru uz to, kā šajā satvarā integrēti lauku attīstības aspekti. Mēs arī pārbaudījām lauku 

62 Enerģētikas ĢD, “Atjaunojamo energoresursu direktīvas vidusposma novērtējums Eiropas 
Komisijai”, 2015. gada aprīlis, 38. lpp. 



attīstības politikas satvaru un tā īstenošanu dalībvalstīs, lai izvērtētu, vai ELFLA atbalsts 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā patiešām veicināja ilgtspējīgu lauku attīstību.  

84. Pamatojoties uz savu revīzijas darbu, mēs secinām, ka atjaunojamo energoresursu 

enerģijas projektiem piemīt ievērojams potenciāls veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību, taču 

līdz šim šis potenciāls lielākoties palicis neizmantots. 

85. Mēs konstatējām, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas jomas lauku attīstības 

dimensija nav pienācīgi ņemta vērā Komisijas un dalībvalstu pašreizējā politikas satvarā. Šā 

iemesla dēļ atjaunojamo energoresursu enerģijas sniegtās iespējas lauku attīstības jomā nav 

pietiekami izmantotas. Komisija nesen ierosināja vairākas izmaiņas atjaunojamo 

energoresursu enerģijas politikas satvarā, kas var uzlabot šo situāciju (24.–31. punkts).  

1. ieteikums. Turpmākās atjaunojamo energoresursu enerģijas politikas ietekmes uz lauku 

apvidiem izvērtēšana 

Komisijai un dalībvalstīm, turpmāk izstrādājot atjaunojamo energoresursu enerģijas politiku, 

jāņem vērā lauku iedzīvotāju un ekonomikas situācija un vajadzības, jāapsver politikas 

iespējamā pozitīvā un negatīvā ietekme un jānodrošina, lai lauku apvidos varētu sasniegt 

taisnīgus politikas īstenošanas rezultātus. 

Lai to nodrošinātu, Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm jāizstrādā atbilstīgs mehānisms, kas 

varētu būt līdzīgs ietekmes uz lauku apvidiem izvērtēšanas mehānismam, kurš paredzēts 

2016. gada Korkas deklarācijas 2.0 pirmajā politikas ievirzē.  

Komisijai šis mehānisms jāievieš apspriežu procesā ar dalībvalstīm par integrētiem valstu 

enerģētikas un klimata plāniem, kuri jāpaziņo Komisijai līdz 2019. gada 1. janvārim, un 

jāsniedz dalībvalstīm norādes par to, kā šo mehānismu piemērot. 

Ieteikuma īstenošanas termiņš: 2019. gada beigas. 

86. Turklāt tāda atjaunojamo energoresursu veida kā bioenerģija jomā, kas ir vistiešāk 

saistīta ar lauku apvidiem, iespējamie vides un sociālekonomiskie riski, ko var radīt tās 

izvēršana, nav pietiekami ņemti vērā Komisijas pašreizējā vai ierosinātajā politikas satvarā. 

Tādu faktoru kopums kā atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā izvirzītie mērķi, publiskā 



atbalsta shēmas un zemi ilgtspējas kritēriji attiecībā uz bioenerģiju var veicināt biomasas 

izmantošanu energoapgādes mērķiem, nepiedāvājot pietiekamas garantijas, lai nodrošinātu 

biomasas ilgtspējīgu ieguvi (32.–41. punkts). 

2. ieteikums. Bioenerģijas ilgtspējas regulējuma uzlabošana 

Komisijai kopā ar abiem likumdevējiem jāizstrādā nākotnes politikas satvars bioenerģijas 

jomā, lai tiktu nodrošināti pietiekami aizsardzības pasākumi pret neilgtspējīgu biomasas 

ieguvi enerģijas ražošanai. Satvarā jāņem vērā un jāmazina ilgtspējas riski, kas saistīti ar 

bioenerģijas izmantošanas veicināšanu, nosakot mērķus un paredzot finanšu atbalsta 

shēmas, kā arī jāpanāk, lai tiktu novērsti saistītie vides un sociālekonomiskie riski.  

Ieteikuma īstenošanas termiņš: 2020. gads. 

87. Komisija nav sniegusi skaidras norādes par to, kā ELFLA atbalsts atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomai varētu radīt pievienoto vērtību Eiropas līmenī un kā šim 

atbalstam būtu jāpapildina esošās ES un dalībvalstu finansēšanas shēmas. Tādēļ pastāv risks, 

ka ELFLA var kļūt par vēl vienu finansējuma avotu atjaunojamo energoresursu enerģijas 

jomai, kas nepiešķir prioritāti lauku attīstībai. 

88. Komisija izdeva vispusīgas pamatnostādnes dalībvalstīm par to lauku attīstības 

programmu izstrādi un īstenošanu. Taču daļēji tā iemesla dēļ, ka nebija skaidra redzējuma 

par ELFLA atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijas jomai, apmeklētās dalībvalstis bija 

pieņēmušas tikai ļoti vispārīgu stratēģisku pieeju šīs jomas atbalstam, kā arī nebija 

pietiekamā mērā koordinējušas ELFLA atbalstu ar citiem dažādajiem ES un dalībvalstu 

finansējuma avotiem atjaunojamo energoresursu enerģijai, lai pēc iespējas palielinātu tā 

ietekmi uz lauku apvidiem. Turklāt mēs konstatējām, ka atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pasākumi ES nebija konsekventi grupēti prioritārajās jomās, — tam nav būtiskākā 

nozīme, taču mēs uzskatām, ka šāda situācija var radīt problēmas, galvenokārt saistībā ar 

uzraudzību un vērtēšanu (49.–58. punkts). 



3. ieteikums. Skaidras pamatnostādnes par ELFLA nozīmi saistībā ar atbalstu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā  

Saistībā ar turpmākās lauku attīstības politikas izstrādi Komisijai ir jānosaka, kas jāsasniedz ar 

ELFLA ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, kā šie ieguldījumi varētu 

radīt pievienoto vērtību lauku apvidos un kā ELFLA būtu jāpapildina ES un dalībvalstu 

pašreizējās finansēšanas shēmas atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā.  

Šai sakarā Komisijai jāizmanto attiecīgie labas prakses piemēri, kurus mēs konstatējām 

revīzijas laikā (sk. 7., 8. un 9. izcēlumu), kā arī līdzīga pieredze, kas aprakstīta ESAO pētījumā 

“Atjaunojamo energoresursu enerģijas sasaiste ar lauku attīstību” (sk. 1. izcēlumu). 

Ieteikuma īstenošanas termiņš: 2018. gada beigas. 

89. Lai uzlabotu ELFLA atbalsta izmantošanu atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, 

Komisijai un dalībvalstīm ziņojumu sagatavošanas laikā izšķiroši svarīga ir būtiskas un ticamas 

informācijas pieejamība par uzraudzību un vērtēšanu. Taču, neņemot vērā dažus labas 

prakses piemērus, attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu nav pieejama 

visaptveroša uzraudzības un vērtēšanas informācija par ELFLA un citu ES fondu atbalstu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem (sk. 60.–65. punktu). 

90. Attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu Komisija izdeva pamatnostādnes, lai 

palīdzētu dalībvalstīm sagatavot ziņojumus un veikt izvērtēšanu. Taču dalībvalstu atšķirīgās 

pieejas, nosakot projektu primāro un sekundāro ietekmi un grupējot pasākumus un projektu 

veidus, negatīvi ietekmēs uzraudzības un vērtēšanas efektivitāti. Galvenajiem rādītājiem, kas 

attiecas uz atjaunojamo energoresursu enerģijas jomu 2014.–2020. gada plānošanas 

periodā63, ir visai neliela informatīvā vērtība šo rādītāju ierobežotā tvēruma un ar metodiku 

saistītu aspektu dēļ. Dalībvalstis varēja izmantot citus attiecīgos rādītājus, taču to darīja tikai 

dažas. Šādi ierobežojumi prasa papildu pūles no dalībvalstu vērtētāju puses un var veicināt 

nesaskaņotu ziņojumu sniegšanu ES mērogā un kavēšanos (sk. 67.–71.punktu). 

63 T16 — ieguldījumu kopsumma atjaunojamās enerģijas ražošanā, 
R15 — atbalstītajos projektos saražotie atjaunojamie energoresursi. 



91. Īpašajā ziņojumā Nr. 16/201764 mēs jau uzsvērām, ka Komisijai jānodrošina, lai 

uzlabotajos īstenošanas ziņojumos par 2019. gadu tiktu sniegta skaidra un visaptveroša 

informācija par programmu īstenošanas rezultātiem, un precīzāk jānosaka dažādu veidu 

rādītāji plānošanas periodam pēc 2020. gada. 

4. ieteikums. Vienkāršāks un pamatotāks uzraudzības un vērtēšanas satvars 

Saistībā ar ELFLA atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem Komisijai 

jāpieprasa dalībvalstīm savos uzlabotajos 2019. gada īstenošanas ziņojumos sniegt atbilstīgu 

informāciju par atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu īstenošanas rezultātiem. Šai 

informācijai jānodrošina iespēja Komisijai uzzināt, kāda daļa ELFLA finansējuma izmaksāta 

atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, kā arī noskaidrot uzstādīto enerģijas 

ražošanas jaudu vai šādu projektu īstenošanas rezultātā saražoto enerģijas apjomu. 

Ieteikuma īstenošanas termiņš: 2018. gada beigas. 

92. Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai projektu atlase būtu orientēta uz ES prioritātēm un 

dalībvalstu mērķiem atbilstīgi to stratēģijai. Lai to paveiktu, dalībvalstīm jānosaka un 

jāpiemēro skaidri, būtiski un objektīvi atbilstības un atlases kritēriji, kā arī objektīvas, 

taisnīgas un pārredzamas procedūras. Komisija šai sakarā ir sniegusi norādes, piemēram, 

rīkojot seminārus un izdodot pamatnostādnes65. 

93. Mūsu apmeklētie projekti nodrošināja enerģijas ražošanu projektu īstenotāju 

pašpatēriņam vai trešo pušu energoapgādei vai netieši atbalstīja atjaunojamo energoresursu 

enerģijas izmantošanu (sk. 74.–77. punktu). Taču lielais budžets prioritārajai jomai 5C 

apvienojumā ar zemajiem īstenošanas rādītājiem (sk. 48. punktu) un neefektīvajām atlases 

procedūrām (sk. 78. un 79. punktu) rada risku, ka, lai izvairītos no atvēlētā finansējuma 

64 Īpašais ziņojums Nr. 16/2017, 3. un 4. ieteikums. 

65 Eiropas Komisija, “Pamatnostādņu par atbilstības nosacījumiem un atlases kritērijiem 2014.–
2020. gada plānošanas periodā projekts un bieži uzdotie jautājumi”, atlases kritēriji 
(https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-
more-performant-rd-policy_en). 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_en


atcelšanas, ELFLA atbalsts tiks piešķirts atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, 

kuri nenodrošina nekādu acīmredzamu ieguvumu lauku apvidiem, kuros tie tiek īstenoti. 

5. ieteikums. Efektīvāka projektu atlase, ņemot vērā lauku apvidiem radīto pievienoto 

vērtību un projekta dzīvotspēju 

Lai mazinātu riskus, kas saistīti ar lielo budžetu prioritārajai jomai 5C apvienojumā ar 

zemajiem īstenošanas rādītājiem un neefektīvajām atlases procedūrām, Komisijai kopā ar 

dalībvalstīm jānostiprina nepieciešamība piemērot atbilstīgas atlases procedūras, lai sniegtu 

atbalstu tikai dzīvotspējīgiem atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, kas 

nodrošina nepārprotamu ieguvumu ilgtspējīgai lauku attīstībai.  

Ieteikuma īstenošanas termiņš: 2018. gada beigas. 

 

Šo ziņojumu 2018. gada 10. janvāra sēdē Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada 

Revīzijas palātas loceklis Phil WYNN OWEN. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 

 priekšsēdētājs 

 Klaus Heiner LEHNE 



I PIELIKUMS 

Analīze: vai Eiropas Savienības bioenerģijas ilgtspējas regulējums pietiekamā mērā mazina 

ar to saistītos vides un sociālekonomiskos riskus? 

A1. Mēs pārbaudījām, vai (un kādā mērā) ES bioenerģijas ilgtspējas regulējumā ir ņemti vērā 

16 vides un sociālekonomiskie riski, kas saistīti ar bioenerģijas izmantošanu. 

Komisija ir ierosinājusi izmaiņas pašreizējā bioenerģijas ilgtspējas regulējumā, … 

A2. ES spēkā esošajos tiesību aktos66 paredzēti ilgtspējas kritēriji attiecībā uz biodegvielām 

un bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem. Tā kā šos kritērijus pieņēma 2009. gadā un 

grozīja 2015. gadā, notiek diskusijas par bioenerģijas ilgtspēju. Ņemot to vērā, Komisija savā 

tiesību aktu kopumā “Tīra enerģija visiem eiropiešiem” ierosināja ilgtspējas kritērijus, kas 

attiektos arī uz citiem bioenerģijas veidiem, piemēram, uz bioenerģiju, kas iegūta no 

cietajiem un gāzveida biomasas kurināmajiem (sk. A1 tabulu). 

A1 tabula. Ierosinātā bioenerģijas ilgtspējas regulējuma kopsavilkums 

Ierosinātie ilgtspējas kritēriji 

Ilgtspējas kritēriji1 attiecībā uz biomasas kurināmo ražošanu Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu kritērijs 

Biomasas ieguve 
lauksaimniecībā 

Biomasas ieguve mežsaimniecībā - Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu minimālais 
procents dažādiem iekārtu 
veidiem atkarībā no datuma, 
kad sākta to ekspluatācija 
(sk. arī A4 punktu par uzskaites 
jautājumiem). 

- Aizliegts iegūt biomasu 
enerģijas ražošanai, izmantojot 
konkrētus zemes veidus 
(piemēram, zemi ar augstu 
bioloģiskās daudzveidības 

- Jāpieņem tiesību akti un uzraudzības 
un īstenošanas sistēmas, lai 
nodrošinātu, ka tiek izmantotas 
konkrētas meža apsaimniekošanas 
metodes. 

66 AED un Direktīva 2009/30/EK. 2015. gadā šīs direktīvas tika grozītas, lai risinātu jautājumu par 
netiešu zemes izmantošanas maiņu (ILUC), ko izraisa no pārtikas kultūraugiem iegūtu 
biodegvielu ražošana. 



vērtību, zemi ar augstu oglekļa 
uzkrājumu un mitrāju). 

- Valstīm vai reģioniem, kuri ieved 
meža biomasu ES, jāizpilda vairākas 
LULUCF prasības, tostarp jāratificē 
Parīzes nolīgums, jāuzņemas saistības 
un jāveic darbības, lai saglabātu un 
uzlabotu oglekļa uzkrājumus un 
piesaistītājus, kā arī jāievieš ziņošanas 
par siltumnīcefekta gāzu emisijām 
shēma. 

26. panta 2.–4. punkts 26. panta 5.–6. punkts 26. panta 7. punkts 

Citi noteikumi, kas var ietekmēt bioenerģijas ilgtspēju 

Energoefektivitātes prasība 
- Jāizmanto augstas efektivitātes koģenerācijas 
tehnoloģija elektroenerģijas ražošanas iekārtām ar 
kurināmā jaudu >= 20 MW. 

26. panta 8. punkts 

Pārtikas vai barības 
kultūraugu izmantošanas 
ierobežojums 

- Pārtikas vai barības kultūraugu izmantošana 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
ražošanai būtu jāierobežo līdz 7 % un 2030. gadā 
jāsamazina līdz 3,8 %. 

7. pants 

AEE mērķis siltumapgādes un 
aukstumapgādes jomā 

- Atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvars, 
ko piegādā siltumapgādei un aukstumapgādei, 
katru gadu būtu jāpalielina par 1 %. 

23. pants 

No “modernajām 
biodegvielām” iegūtās 
enerģijas mērķis 

- Tādas enerģijas minimālajam īpatsvaram, kas 
iegūta no tā dēvētajām modernajām biodegvielām 
(uzskaitītas IX pielikumā), no nebioloģiskas 
izcelsmes šķidrajām un gāzveida transporta 
degvielām, kas ražotas no atjaunojamajiem 
energoresursiem, no fosilā kurināmā, kas iegūts 
no atkritumiem, un no atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas, transporta 
degvielu kopējā apjomā jābūt 1,5 % 2021. gadā un 
2030. gadā jāpalielina līdz 6,8 %. 

25. panta 1. punkts 

1 Ilgtspējas kritērijus piemēro iekārtām, kurās ražo elektroenerģiju vai kuras izmanto 
siltumapgādei un aukstumapgādei, vai kurināmajiem ar jaudu, kas lielāka vai vienāda ar 20 MW 
(cietā biomasa), vai kurināmajiem ar elektroenerģijas ražošanas jaudu, kas lielāka vai vienāda ar 
0,5 MW (gāzveida biomasa). Dalībvalstis var piemērot kritērijus iekārtām ar zemāku kurināmā 
jaudu. 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta. 

… taču priekšlikuma darbības joma ir ierobežota, … 

A3. Ilgtspējas regulējums neaptver visus biomasas veidus, ko ražo un izmanto ES. 

Regulējums attiecas tikai uz biomasu, ko izmanto enerģijas ieguvei, tajā nav iekļauti vairāki 

kultūraugi vai lietojumi, turklāt ir ierobežots regulējumā iekļauto iekārtu skaits.  



i) Priekšlikuma 7. panta 1. punkts neattiecas uz kultūraugiem, kurus izmanto, lai iegūtu 

biogāzi elektroenerģijas ražošanas nolūkā. 

ii) Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritēriji neattiecas uz biogāzi, ko paredzēts 

izmantot transporta nozarē (26. panta 7. punkts). 

iii) Minētos kritērijus piemēro tikai iekārtām, kuru jauda pārsniedz noteiktu robežvērtību. 

Rūpniecības nozare nav lielākais cietās biomasas patērētājs, jo lielāko tās daļu izmanto 

dzīvojamo ēku siltumapgādei67. Turklāt 20 MW robežvērtība attiecībā uz cietajiem 

biomasas kurināmajiem tika noteikta, pamatojoties tikai uz datiem par iekārtām, kurās 

izmanto šķeldu68; taču tikai 32 % no cietās biomasas patērē šķeldas veidā iekārtās, kuru 

jauda ir lielāka par 1 MW69. Robežvērtība 0,5 MW attiecībā uz biogāzes iekārtām nozīmē 

to, ka pastāv risks kritērijus piemērot tikai ļoti ierobežotam skaitam biogāzes iekārtu, jo 

iekārtām, kurās izmanto galvenokārt lauksaimniecības izcelsmes izejvielas, vidējā 

elektroenerģijas ražošanas jauda ir 450 kW70. 

67 Statistika par cietās biomasas patēriņu rāda, ka patēriņš dzīvojamo ēku sektorā (izņemot 
granulas) vien veido 39 % no cietās biomasas kopējā patēriņa. Šim skaitlim būtu jāpieskaita 
granulu patēriņš (ņemot vērā, ka 65 % no ES patērētajām koksnes granulām tiek izlietoti 
dzīvojamo ēku siltumapgādei) un citu cieto biodegvielu patēriņš (šķeldas, melnā atsārma u. c. 
kurināmo mazapjoma izmantošana), kas nenotiek ražošanas telpās un ēkās. 

68 ES līmenī tādu elektrostaciju skaits, kurās izmanto cieto biomasu (jo īpaši tādu elektrostaciju 
skaits, kurās izmanto granulas un citas cietās biodegvielas (šķeldas, melnā atsārma u. c. 
kurināmo mazapjoma izmantošana), nav zināms, kā arī nav zināms to lielums, taču ir pieejami 
ierobežoti dati par iekārtām, kurās izmanto šķeldu. Saskaņā ar AEBIOM 2016. gada pilno 
ziņojumu tādu iekārtu skaits, kurās izmanto šķeldu un kuru jauda pārsniedz 20 MW, veido 16 % 
no kopējā iekārtu skaita, kurās šo materiālu izmanto kā izejvielu avotu; šīs iekārtas patērē 75 % 
no šķeldas biomasas. 

69 AEBIOM, “2016. gada statistikas ziņojums”, 68. lpp. (aprēķināts). 

70 Pieejamā informācija par ES biogāzes iekārtu skaitu un jaudu ir ļoti ierobežota. EBI 2016. gada 
statistikas ziņojumā (8. lpp.) minēts, ka tādu iekārtu vidējā elektroenerģijas ražošanas jauda, 
kurās izmanto lauksaimniecības izcelsmes izejvielas, ir 450 kW. 



… tajā iekļauti neatrisināti uzskaites jautājumi, kas saistīti ar siltumnīcefekta gāzu emisijām, 

… 

A4. Bioenerģijas ražošanas laikā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeņu aprēķināšana 

ir grūts uzdevums. Būtiskākie jautājumi ir aprakstīti turpmāk. Tie nav risināti AED II 

priekšlikumā, taču tie būtu jāiekļauj Komisijas priekšlikumā par LULUCF. 

i) Atsevišķu iekārtu līmenī — tiešās oglekļa dioksīda emisijas, kas saistītas ar biomasas 

sadedzināšanu, nav ņemtas vērā aprites cikla analīzē (ACA)71 siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aprēķināšanai Atjaunojamo energoresursu direktīvā. Tādējādi nešaubīgi tiek 

pieņemts, ka, augiem ataugot, notiek gandrīz tūlītēja oglekļa uzņemšana. Taču šis 

pieņēmums ir nepareizs attiecībā uz koksnes biomasu, jo jāņem vērā laiks, kas 

nepieciešams, lai koki izaugtu, kā arī tādēļ, ka netiek ņemta vērā oglekļa absorbcija un 

izdalīšana, ko nodrošinātu augsne, ja tā netiktu izmantota biomasas ražošanai. Šis 

jautājums plašāk izklāstīts A1 izcēlumā.  

ii) Dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites līmenī — saskaņā ar spēkā esošajiem 

Kioto pieņemtajiem dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites noteikumiem — 

uzskata, ka biomasas sadedzināšanai enerģētikas nozarē ir nulles emisijas, pieņemot, ka 

jebkādas notikušās oglekļa koncentrācijas izmaiņas uzskaita kā emisijas LULUCF72 

nozarē. To dara, lai izvairītos no šo emisiju dubultas uzskaites. No otras puses, LULUCF 

nozare vēl nav pilnībā iekļauta ES emisiju samazināšanas mērķī 2020. gadam, tādējādi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas no biomasas sadedzināšanas patlaban netiek uzskaitītas 

nevienā nozarē. Komisija 2016. gada jūlijā ierosināja regulu, kurā tiktu prasīts LULUCF 

71 ACA ir instruments, ko izmanto, lai regulāri izvērtētu produkta vai pakalpojuma sistēmas vides 
aspektus tā dzīves cikla visos posmos. Diemžēl ACA metodes nevar pienācīgi raksturot ietekmi 
uz zemes izmantošanu. 

72 LULUCF nozīmē zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība; plašāku 
skaidrojumu skatīt glosārijā. 



siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaistījumus no 2021. gada iekļaut klimata un 

enerģētikas satvarā 2030. gadam73  

A1 izcēlums. Vai koksnes biomasas izmantošana patiešām nerada oglekļa emisijas?32 

Koksnes dedzināšana, lai ražotu enerģiju, parasti rada vairāk oglekļa uz vienu saražotās enerģijas 

vienību nekā fosilo kurināmo dedzināšana.  

Tas nozīmē, ka bioenerģijas pozitīvo ietekmi uz vidi, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, nav 

iespējams panākt biomasas izmantošanas posmā (proti, dedzinot biomasu, lai iegūtu enerģiju). Tā 

vietā pozitīvā ietekme jāpanāk biomasas ražošanas laikā, vai nu samazinot emisijas (jo īpaši, 

izmantojot atkritumus un atliekas, kuras citādi izdalītu oglekli atmosfērā, ja netiktu savāktas enerģijas 

ieguvei), vai palielinot oglekļa dioksīda piesaistītājus (piemēram, ja biomasas ražošana enerģijas 

ieguvei intensificē augu augšanu, ko sauc par papildu biomasu).  

Zinātnieki nevar vienoties par atbilstīgu laikposmu, kurā var sagaidīt pozitīvu ietekmi uz vidi no 

bioenerģijas izmantošanas (tā dēvētais oglekļa dioksīda atmaksāšanās laiks). Īstermiņā no koksnes 

atkritumiem vai atliekām iegūtas biomasas dedzināšana var būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas. Taču mežizstrāde galvenokārt enerģijas ieguves nolūkā palielinās CO2 daudzumu atmosfērā, 

pat ja tiks stādīti jauni koki, jo jaunie koki nevar absorbēt tādu oglekļa dioksīda daudzumu, kādu 

absorbē izauguši koki, un ir nepieciešams laiks, lai sadedzināšanas laikā izdalīto CO2 daudzumu atkal 

uztvertu. Šāda darbība var pat izraisīt neatgriezeniskas izmaiņas globālajā klimatā — pāreju no viena 

stabila stāvokļa uz nākamo ar augstu temperatūru (tā dēvētie klimata pārmaiņu kritiskie punkti). Daži 

zinātnieki uzskata, ka oglekļa atmaksāšanās periodam patiesībā nav nozīmes, ja vien CO2 emisijas galu 

galā tiek absorbētas. 

Citas diskusijas ir saistītas ar atbilstīgiem atsauces scenārijiem. EVA Zinātniskā komiteja uzskata, ka 

“būtiskākā kļūda pieņēmumā, ka biomasas izmantošana kopumā nerada oglekļa emisijas, ir tā, ka 

netiek ņemta vērā biomasas ražošana un izmantošana, ko nodrošinātu zeme, ja tā netiktu izmantota 

bioenerģijas ieguvei” (hipotētiskā iespēja). Tādēļ komiteja iesaka bioenerģijas patēriņā izmantot tikai 

papildu izaudzēto biomasu un atkritumus, proti, biomasu, kas pretējā gadījumā paliktu mežā. Citi 

zinātnieki tam nepiekrīt, apgalvojot, ka ir pieņemami izstrādāt mežus bioenerģijas ieguvei, jo meži 

tiktu izstrādāti jebkurā gadījumā. 

73 COM(2016) 479 final un SWD(2016) 249 final. 



… un tajā nav pilnībā ņemts vērā bioenerģijas ilgtspējas risks 

A5. Statistikas dati apstiprina, ka biomasas ražošanas apjoms no izejvielām, kas iegūtas 

mežsaimniecībā un lauksaimniecībā, absolūtā izteiksmē palielinās74. ES mežu — neto oglekļa 

piesaistītāju — platības palielinās. Katru gadu šis palielinājums absorbē daudzumu, kas ir 

līdzvērtīgs aptuveni 10 % no ES siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas nav saistītas ar LULUCF. 

Taču šīs absorbcijas spējas būs apdraudētas, kā arī palielināsies citi ilgtspējas riski, ja būtiski 

palielināsies pieprasījums pēc bioenerģijas. 

A6. Veicot analīzi, mēs konstatējām, ka ilgtspējas regulējumā, ko paredz AED II priekšlikums, 

nav pilnībā ņemti vērā mūsu noteiktie 16 vides un sociālekonomiskie riski. 

AED II priekšlikumā bija ņemti vērā tikai trīs no mūsu noteiktajiem sešpadsmit riskiem, un 

divi riski bija ņemti vērā citos tiesību aktos; vēl seši no šiem riskiem bija daļēji ņemti vērā, 

taču pārējie pieci nebija ņemti vērā (sk. A2 un A3 tabulu). Būtiskākie riski, kas nav ņemti vērā 

vai ir ņemti vērā tikai daļēji, ir izklāstīti turpmāk. 

i) Intensīvāka mežsaimniecības prakse (sk. A2 tabulu, riski 1c), 2c) un 3c)) — Komisija nav 

ierosinājusi pašreizējās brīvprātīgi piemērojamās ilgtspējas prasības noteikt par 

obligātām. Tā kā nav saistošu standartu, kas nodrošinātu vienādi augstu līmeni 

ilgtspējīgas mežsaimniecības prakses jomā75, priekšlikums piedāvā paļauties uz 

brīvprātīgām iniciatīvām ES dalībvalstīs (piemēram, iniciatīvu Forest Europe) un trešās 

valstīs, kuras piegādā biomasu Eiropas Savienībai.  

ii) Intensīvāka lauksaimniecības prakse (sk. A2 tabulu, riski 1b), 2b) un 3b)) — spēkā 

esošajā Atjaunojamo energoresursu direktīvā biodegvielu ilgtspējas kritēriji skaidri 

paredz piemērot standartus, lai saglabātu zemes labus lauksaimniecības un vides 

apstākļus76. AED II priekšlikumā šī prasība ir svītrota. Tā rezultātā attiecīgie vides 

74 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-
_renewable_energy_production 

75 “Ietekmes novērtējums”, SWD(2016) 418 final. 

76 AED 17. panta 6. punkts paredz, ka savstarpējās atbilstības prasības piemēro lauksaimniecības 
zemei, ko izmanto biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai. Dažas no šīm prasībām 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production


standarti nav obligāti apgabalos, kurus nepārbauda saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 

politiku. Šādi standarti nav noteikti arī attiecībā uz biomasu, ko iegūst ārpus ES. 

iii) Kaskādes princips (sk. A3 tabulu, risks 6a)) — saskaņā ar aprites ekonomikas loģiku 

koksne pirms tās atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un galu galā sadedzināšanas 

enerģijas ieguvei būtu jāizmanto lietderīgi. Šis princips, kas zināms kā kaskādes 

izmantošanas princips, paredz piešķirt prioritāti izmantojumam ar augstāku vērtību un 

atbalsta koksnes izmantošanu enerģijas ieguvei tikai tad, kad citas iespējas ir 

izmantotas. Taču kaskādes tiek veidotas tikai tad, ja tās ir ekonomiski pamatotas. Spēcīgi 

politikas stimuli izmantot biomasu kā atjaunojamo energoresursu, piemēram, finansiāls 

atbalsts un vērienīgi mērķi, var izjaukt šo loģiku. Šis risks Komisijas priekšlikumā nav 

ņemts vērā.  

A7. Mērķu noteikšana atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā apvienojumā ar publiskā 

atbalsta shēmām bioenerģijai veicina bioenerģijas izmantošanu. Tas jo īpaši attiecas uz 

transporta un elektroenerģijas ražošanas nozari kopš 21. gadsimta sākuma. Daļu no šīs 

biomasas importē — 2015. gadā ES importēja 34 % no granulu daudzuma un 9,5 % no 

šķidrās biodegvielas, ko tā patērēja77. Mēs uzskatām: ja netiek nodrošināti pietiekami 

aizsardzības pasākumi (pastāv zemi ilgtspējas kritēriji), ir riskanti veicināt bioenerģijas 

ražošanu un izmantošanu, AED II priekšlikumā paredzot vērienīgus atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķus apvienojumā ar finanšu stimuliem, jo tas ilgtermiņā var 

veicināt neilgtspējīgas biomasas intensīvāku izmantošanu. Tādējādi ierosinātais regulējums 

nenodrošina pienācīgu pamatu lauku apvidu pietiekamai aizsardzībai pret noteiktajiem vides 

un sociālekonomiskajiem riskiem, kā arī nepalielina to turpmākās ilgtspējīgas attīstības 

potenciālu. 

ir saistītas ar augsnes aizsardzību, augsnes organisko vielu un struktūras saglabāšanu, izvairoties 
no situācijas pasliktināšanās dzīvotnēs, kā arī ar ūdens resursu apsaimniekošanu. 

77 AEBIOM, “2016. gada statistikas ziņojums”, 121. un 147. lpp. (aprēķināts). 



A1 attēls. Siltumnīcefekta gāzu emisijas piegādes ķēdē salīdzinājumā ar atsauces fosilā 

kurināmā emisijām, ko rada izplatītākie cietās biomasas izmantošanas paņēmieni 

 

Piezīme. Nosakot vērtības, nav ņemta vērā sadedzināšana, kā arī visas emisijas un biogēnā oglekļa 
izvadīšana piegādes ķēdē, izņemot metānu. Vērtības balstītas uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
standartvērtībām.  
SRC = īscirtmeta atvasāji.  
a) Aprēķini balstīti uz siltumnīcefekta gāzu datiem par eikaliptu audzēšanu tropos.  
b) Dati par papeļu audzēšanu ES, neizmantojot sintētiskos mēslošanas līdzekļus.  
c) Stumbra koksne (NG) = granulas, ko ražo, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi; visos pārējos aprites 
ciklos kā kurināmais izmantota koksne. 

Avots: Giuntoli J., Agostini A., Edwards R.,Marelli L., ”Solid and gaseous bioenergy pathways: input 
values and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767” [Cietās 
un gāzveida bioenerģijas izmantošanas paņēmieni: ievaddati un siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
Aprēķini veikti saskaņā ar metodēm, kuras noteiktas COM(2016) 767], EUR 27215 EN, 
doi:10.2790/27486, 131. lpp. 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104759/ld1a27215enn.pdf).  
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A2 attēls. Siltumnīcefekta gāzu ietaupījumi izplatītākajiem biogāzes un biometāna 

izmantošanas paņēmieniem 

 

Piezīme. Nosakot vērtības, nav ņemta vērā sadedzināšana, kā arī visas emisijas un biogēnā oglekļa 
izvadīšana piegādes ķēdē, izņemot metānu. Vērtības balstītas uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
standartvērtībām. Vērtības, kas ir augstākas par 100 %, attiecas uz sistēmām, kurās ietaupījumi no 
uzlabotas lauksaimniecības pārvaldības krietni pārsniedz visas piegādes ķēdes emisijas. Ilustrācijas 
nolūkā ir iekļautas arī vērtības, kas iegūtas par tāda maisījuma līdzdigestāciju, kurā ir 70 % (mitrā 
masa) mēslu un 30 % (mitrā masa) kukurūzas. 

Avots: Giuntoli J., Agostini A., Edwards R.,Marelli L., ”Solid and gaseous bioenergy pathways: input 
values and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767” [Cietās 
un gāzveida bioenerģijas izmantošanas paņēmieni: ievaddati un siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
Aprēķini veikti saskaņā ar metodēm, kuras noteiktas COM(2016) 767], EUR 27215 EN, 
doi:10.2790/27486, 141. lpp. (pielāgots) 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104 759/ld1a27215enn.pdf).  
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A2 tabula. Apmērs, kādā ir ņemti vērā ar biomasas ražošanu saistītie riski 

Ilgtspējas riski  Vai ir ņemts vērā risks, AED II priekšlikumā nosakot ilgtspējas vai siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu kritēriju? 

Saistītais ES politikas satvars 
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1a) Iemesls — tieša zemes 
izmantošanas maiņa 
(piemēram, atmežošana, 
aizsargājamo teritoriju 
zudums) 

Risks ir ņemts vērā:  
26. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā; 26. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā; 
26. panta 5. punkta a) apakšpunkta ii), iii) un iv) punktā; 26. panta 5. punkta b) apakšpunkta ii), 
iii) un iv) punktā. 

ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģija:  

Putnu direktīva 2009/147/EK, 
Dzīvotņu direktīva 92/43/EEK, 
Regula (ES) Nr. 1143/2014 par 
invazīvām svešzemju sugām 

1b) Iemesls — intensīvāka 
lauksaimniecība prakse 
(piemēram, kultūraugu 
daudzveidības zudums) 

 
Risks daļēji ir ņemts vērā 7. panta 1. punktā, kurā noteikts ierobežojums pārtikas un barības 
kultūraugu izmantošanai, lai iegūtu biodegvielas un bioloģiskos šķidros kurināmos, kā arī 
biomasas degvielas, ko izmanto transportā. Taču šis ierobežojums neattiecas uz kultūraugu 
izmantošanu, lai iegūtu biogāzi elektroenerģijas ražošanai. Turklāt atsauce uz savstarpējās 
atbilstības prasībām (AED 17. panta 6. punkts) ir svītrota. 

Kopējā lauksaimniecības politika:  
Padomes Regula Nr. 1306/2013, 
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 
Nr. 809/2014, 
Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 640/2014.  

1c) Iemesls — intensīvāka 
meža apsaimniekošana 

Risks daļēji ir ņemts vērā 26. panta 5. punkta a) apakšpunkta iv) punktā un 26. panta 5. punkta 
b) apakšpunkta iv) punktā, taču ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas (IMA) papildu pasākumi nav 
paredzēti. Priekšlikuma 26. panta 5. punkta noteikumi paredz pilnīgu paļaušanos uz spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un apsaimniekošanas plāniem. Tā kā nav saistošu standartu, kas 
nodrošinātu vienādi augstu līmeni ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas prakses jomā, 
priekšlikums paredz paļaušanos uz brīvprātīgām iniciatīvām. 

ES meža stratēģija, 
COM(2013) 659 final 
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2a) Iemesls — tieša zemes 
izmantošanas maiņa 
(izraisa, piemēram, oglekļa 
zudumu augsnē, eroziju) 

Risks ir ņemts vērā:  
26. panta 3. punkta a) apakšpunktā; 26. panta 4. punktā; 26. panta 5. punkta a) apakšpunkta 
ii) punktā; 26. panta 5. punkta b) apakšpunkta ii) punktā. 

Kopējā lauksaimniecības politika:  
Padomes Regula Nr. 1306/2013, 
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 
Nr. 809/2014, 
Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 640/2014.  

2b) Iemesls — intensīvāka 
lauksaimniecības prakse 
(izraisa, piemēram, augsnes 
sablīvēšanos, augsnes 
auglības samazināšanos, 
eroziju) 

Risks ir daļēji ņemts vērā.  
Risks netieši un daļēji ņemts vērā VI pielikuma 6. punktā: lai aprēķinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ietaupījumus, var ņemt vērā atsevišķas lauksaimniecības metodes (piemēram, 
samazināta apstrāde vai apstrāde netiek veikta, uzlabota augseka, virsaugu izmantošana), ja ir 
pamatoti un pārbaudīti pierādījumi par oglekļa koncentrācijas augsnē palielināšanos. Turklāt 
atsauce uz savstarpējās atbilstības prasībām (AED 17. panta 6. punkts) ir svītrota. Nav paredzēti 
aizsardzības pasākumi attiecībā uz intensīvāku lauksaimniecības atlieku ieguvi, kas veicina 
augsnes degradāciju. 



Ilgtspējas riski  Vai ir ņemts vērā risks, AED II priekšlikumā nosakot ilgtspējas vai siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu kritēriju? 

Saistītais ES politikas satvars 

2c) Iemesls — intensīvāka 
meža apsaimniekošana 
(izraisa, piemēram, mežu 
augsnes auglības 
samazināšanos, iegūstot 
barības vielas — meža 
atliekvielas) 

Risks ir daļēji ņemts vērā. Kaut arī 26. panta 5. punktā ir iekļautas prasības attiecībā uz risku, kas 
saistīts ar ilgtnespējīgi ražotas meža biomasas izmantošanu, nav paredzēti drošības pasākumi 
attiecībā uz palielinātu koksnes atlikumu izgūšanu, kas var izraisīt augsnes degradāciju. Nav 
paredzēti ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas (IMA) papildu pasākumi. Priekšlikuma 26. panta 
5. punkta noteikumi paredz pilnīgu paļaušanos uz spēkā esošajiem tiesību aktiem un 
apsaimniekošanas plāniem, ja tie atbilst minētajā pantā noteiktajām prasībām. Tā kā nav 
saistošu standartu, kas nodrošinātu vienādi augstu līmeni ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas 
prakses jomā, priekšlikums paredz paļaušanos uz brīvprātīgām iniciatīvām. 

ES meža stratēģija, 
COM(2013) 659 final 
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3a) Iemesls — zemes 
izmantošanas maiņa 
(piemēram, ūdens līdzsvara 
izmaiņas) 

Risks ir ņemts vērā: 
26. panta 3. punkta a) apakšpunktā; 26. panta 4. punktā; 26. panta 5. punkta a) apakšpunkta 
ii) punktā; 26. panta 5. punkta b) apakšpunkta ii) punktā. 

Ūdens pamatdirektīva 2000/60/EK 

3b) Iemesls — intensīvāka 
lauksaimniecības prakse 
(piemēram, atūdeņošana, 
mēslošana) 

Risks ir daļēji ņemts vērā. Risks netieši un daļēji ņemts vērā VI pielikumā: papeļu īscirtmeta 
atvasājiem, kuri audzēti, neizmantojot mēslošanas līdzekļus, ir nedaudz augstākas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu vērtības nekā papeļu īscirtmeta atvasājiem, kuri 
audzēti, izmantojot mēslošanas līdzekļus. Turklāt atsauce uz savstarpējās atbilstības prasībām 
(AED 17. panta 6. punkts) ir svītrota. 

Kopējā lauksaimniecības politika:  
Padomes Regula Nr. 1306/2013, 
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 
Nr. 809/2014, 
Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 640/2014.  

3c) Iemesls — intensīvāka 
meža apsaimniekošana 
(piemēram, ūdens līdzsvara 
izmaiņas) 

Risks ir daļēji ņemts vērā. Kaut arī 26. panta 5. punktā ir iekļautas prasības attiecībā uz risku, kas 
saistīts ar ilgtnespējīgi ražotas meža biomasas izmantošanu, ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas 
papildu pasākumi nav paredzēti. Priekšlikuma 26. panta 5. punkta noteikumi paredz pilnīgu 
paļaušanos uz spēkā esošajiem tiesību aktiem un apsaimniekošanas plāniem. Tā kā nav saistošu 
standartu, kas nodrošinātu vienādi augstu līmeni ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas prakses 
jomā, priekšlikums paredz paļaušanos uz brīvprātīgām iniciatīvām. 

ES meža stratēģija, 
COM(2013) 659 final 
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4a) Iemesls — aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzes, 
izņemot biogēno oglekli 
(piemēram, mēslošanas 
līdzekļu izmantošana, 
biomasas transportēšana, 
metāna noplūde no 
biogāzes ražotnēm) 

Risks daļēji ir ņemts vērā:  
26. panta 7. punkta a), b) un c) apakšpunkts; 26. panta 7. punkta d) apakšpunkts. 
Taču iepriekš minētās siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu prasības neattiecas uz biogāzi, ko 
paredzēts izmantot transporta nozarē. 

Klimata politika: 
Priekšlikums LULUCF regulai 
Emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas (ETS) 
Direktīva 2003/87/EK un 
Direktīva 2009/29/EK, 
Lēmums par kopīgiem centieniem 
Nr. 406/2009/EK, 
Degvielas kvalitātes 



Ilgtspējas riski  Vai ir ņemts vērā risks, AED II priekšlikumā nosakot ilgtspējas vai siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu kritēriju? 

Saistītais ES politikas satvars 

direktīva 2009/30/EK, 
Energoefektivitātes 
direktīva 2012/27/ES. 

4b) Iemesls — netieša 
ietekme (piemēram, netieša 
zemes izmantošanas maiņa 
(ILUC), pārtikas kultūraugu 
audzēšanas pārvietošana, 
jaunāki meži) 

Risks daļēji ir ņemts vērā 7. panta 1. punktā, kurā noteikts ierobežojums pārtikas un barības 
kultūraugu izmantošanai, lai iegūtu biodegvielas un bioloģiskos šķidros kurināmos, kā arī 
biomasas degvielas, ko izmanto transportā. Taču šis ierobežojums neattiecas uz kultūraugu 
izmantošanu, lai iegūtu biogāzi elektroenerģijas ražošanai. 

Priekšlikums LULUCF regulai 
ILUC Direktīva 2015/1513 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.  

A3 tabula. Apmērs, kādā ir ņemti vērā ar biomasas izmantošanu saistītie riski 

Ilgtspējas riski Vai ir ņemts vērā risks, AED II priekšlikumā nosakot ilgtspējas vai siltumnīcefekta 
gāzu ietaupījumu kritēriju? 

Saistītais ES politikas satvars 
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4c) Iemesls — 
biomasas 
dedzināšanas laikā 
radītās CO2 emisijas 
(biogēnās emisijas) 

Risks daļēji ir ņemts vērā:  
26. panta 7. punkta a), b) un c) apakšpunktā; 26. panta 7. punkta d) apakšpunktā. 
Taču iepriekš minētās siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu prasības neattiecas uz 
biogāzi, ko paredzēts izmantot transporta nozarē.  
Nav atrisināti uzskaites jautājumi, kas saistīti ar biogēnām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām (sk. A1 un A4 punktu). 

Klimata politika: 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) 
Direktīva 2003/87/EK un Direktīva 2009/29/EK, 
Lēmums par kopīgiem centieniem 
Nr. 406/2009/EK, 
Degvielas kvalitātes direktīva 2009/30/EK, 
Energoefektivitātes direktīva 2012/27/ES. 
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5a) Iemesls — 
biomasas dedzināšana 
(piemēram, cietās 
daļiņas, SO2 u. c.) 

Risks nav ņemts vērā šajā priekšlikumā, bet to var mazināt, izmantojot citus 
instrumentus. 
Tiesību akts neattiecas uz lielu daļu vecu iekārtu (dzīvojamās ēkās), kurās 
siltumapgādes nodrošināšanai izmanto biomasu. 

ES gaisa piesārņojuma politika: 
Ekodizaina direktīva 2009/125/EK,  
Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu 
direktīva 2015/2193/ES, 
Rūpniecisko emisiju direktīva 2010/75/ES. 



Ilgtspējas riski Vai ir ņemts vērā risks, AED II priekšlikumā nosakot ilgtspējas vai siltumnīcefekta 
gāzu ietaupījumu kritēriju? 

Saistītais ES politikas satvars 

5b) Iemesls — 
piesārņotāju emisijas 
pārējos bioenerģijas 
aprites cikla posmos 
(piemēram, biomasas 
transportēšana) 

Risks nav ņemts vērā šajā priekšlikumā, bet to var mazināt, izmantojot citus 
instrumentus. 

Transportlīdzekļu efektivitātes standarti 
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6a) Biomasas 
neefektīva 
izmantošana 
(piemēram, kaskādes 
principa 
nepiemērošana, 
neoptimālas metodes, 
ko izmanto, lai no 
biomasas iegūtu 
enerģiju) 

Risks daļēji ir ņemts vērā: priekšlikuma 26. panta 8. punkts attiecas uz 
elektroenerģijas ražošanas no biomasas efektivitāti, taču neattiecas uz 
siltumenerģijas ražošanu. Šie noteikumi attiecas tikai uz iekārtām, kuru kurināmā 
jauda ir mazāka par 20 MW. Ņemot vērā to, ka biogāzes iekārtu vidējā jauda ir daudz 
mazāka, noteikumi attiecas tikai uz pavisam nelielu daļu biogāzes iekārtu. 
Priekšlikumā nav ņemts vērā risks, kas saistīts ar kaskādes principa nepiemērošanu. 
Atkritumu hierarhijas principi ir minēti 7. panta 5. punktā, taču tikai attiecībā uz 
jaunu izejvielu iekļaušanu IX pielikumā (izejvielas moderno biodegvielu ražošanai).  

Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti 
 
 
Pamatdirektīva par atkritumiem 2008/98/EK 

6b) Konkurence ar 
pašreizējiem 
izmantošanas veidiem 
(piemēram, pārtikas 
ražošanu, papīra 
ražošanu, izmantojot 
koksni, un celulozes 
ražošanu) 

Risks daļēji ir ņemts vērā 7. panta 1. punktā, kurā noteikts ierobežojums pārtikas un 
barības kultūraugu izmantošanai, lai iegūtu biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, kā arī biomasas degvielas, ko izmanto transportā. Taču šis ierobežojums 
neattiecas uz kultūraugu izmantošanu, lai iegūtu biogāzi elektroenerģijas ražošanai. 
Priekšlikuma 7. panta 5. punktā atzīts, ka, IX pielikumā iekļaujot jaunas izejvielas 
(izejvielas moderno biodegvielu ražošanai), jāizvairās no būtiskas kropļojošas 
ietekmes uz produktu (blakusproduktu), atkritumu vai atlieku tirgiem.  
Ierosinātajā IX pielikumā produktu, atkritumu vai atlieku tirgu iespējami izkropļojumi 
nav minēti. Izejvielas pēc to iekļaušanas IX pielikumā vēlāk nevar svītrot. 

 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta. 



II PIELIKUMS 

Revidēto projektu raksturojums 

Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

01 
AT-
01 

2007.–
2013. g. 

M 121 

Koksnes biomasas 
siltumapgāde lauku 

saimniecībai (dzīvojamā ēka) 
36 424,57 EUR 

Bioenerģija; 

enerģijas pašpatēriņš 

• Vides aspekti: energoefektīva siltumapgādes 
sistēma; cieto daļiņu emisijas no koksnes 
dedzināšanas; 

• vietējā kurināmā piegāde: koksne no 
lauksaimniekam piederošā meža; 

• saimniecības ienākumu dažādošana nav 
panākta, papildu lauksaimnieciskās darbības 
vai pakalpojumi netiek nodrošināti. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

02 
AT-
02 

2007.–
2013. g. 

M 413 (321) 

Centralizētā siltumapgāde — 
koksnes biomasa 

(siltumapgādes tīkla 
paplašināšanas projekts) 

269 512,69 EUR 
Bioenerģija; 

enerģijas piegāde trešai pusei 

• Vides aspekti: energoefektīva siltumapgādes 
sistēma; centralizēta siltumapgādes sistēma; 
cieto daļiņu emisijas no koksnes 
dedzināšanas; 

• vietējā kurināmā piegāde: koksne no 
piegādātājiem 50 km attālumā no katla 
atrašanās vietas; 

• saimniecības ienākumu dažādošana; 
darbvietu saglabāšana saimniecībās un 
koksnes piegādes ķēdē; 

• vietējo energoapgādes pakalpojumu 
nodrošināšana; 

• vietējo iedzīvotāju līdzdalība (LEADER 
projekts). 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

03 
AT-
03 

2007.–
2013. g. 

M 321 

Centralizētā siltumapgāde — 
koksnes biomasa, biogāze + 

sadales tīkls 
928 443,47 EUR 

Bioenerģija; 

enerģijas piegāde trešai pusei 

• Vides aspekti: energoefektīva siltumapgādes 
sistēma; centralizētā siltumapgādes sistēma; 
cieto daļiņu emisijas no koksnes 
dedzināšanas; biogāzes mēslu “ražošana”; 

• vietējā kurināmā piegāde: koksne no 
piegādātājiem 50 km attālumā no katla un 
vietējās biogāzes iekārtas atrašanās vietas; 

• saimniecības ienākumu dažādošana; 
darbvietu saglabāšana saimniecībās un 
koksnes piegādes ķēdē; 

• vietējo energoapgādes pakalpojumu 
nodrošināšana. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

04 
AT-
04 

2007.–
2013. g. 

M 413 (311) 

Centralizētā siltumapgāde — 
koksnes biomasa; 

lauksaimnieku kooperatīvs 
311 865,86 EUR 

Bioenerģija; 

enerģijas piegāde trešai pusei 

• Vides aspekti: energoefektīva siltumapgādes 
sistēma; centralizēta siltumapgādes sistēma; 
cieto daļiņu emisijas no koksnes 
dedzināšanas; 

• vietējā kurināmā piegāde: koksne no 
piegādātājiem 50 km attālumā no katla 
atrašanās vietas; 

• saimniecību ienākumu dažādošana; 
darbvietu saglabāšana saimniecībās un 
koksnes piegādes ķēdē (saimniecību 
kooperatīvs), kā arī ienākumi no 
siltumenerģijas pārdošanas; 

• vietējo energoapgādes pakalpojumu 
nodrošināšana; 

• vietējo iedzīvotāju līdzdalība (LEADER 
projekts). 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

05 
AT-
05 

2007.–
2013. g. 

M 311 

Biogāzes iekārta 1 550 000,00 EUR 

Bioenerģija; 

enerģijas piegāde trešai pusei un 
enerģijas pašpatēriņš 

• Vides aspekti: koģenerācija; biogāzes iekārtā 
galvenokārt izmanto dzīvnieku izcelsmes 
atkritumus no savas saimniecības un citām 
vietējām saimniecībām; biogāzes mēslu 
“ražošana”; 

• saimniecības ienākumu dažādošana; 
darbvietu saglabāšana saimniecībā; 

• radīta viena darbvieta: tehniskā apkope un 
uzskaite/finanšu pārvaldība; 

• siltumenerģijas lietderīga izmantošana: 
kaltes pakalpojumu sniegšana (sēklas); 
kaltēti mēsli dārzkopības uzņēmumiem. 

06 
AT-
06 

2014.–
2020. g. 

M 6.4.3 

Fotoelementa uzstādīšana 18 065,00 EUR 
Saules enerģija;  

enerģijas pašpatēriņš 

• Saimniecības enerģijas izmaksu 
samazināšana;  

• saimniecības ienākumu dažādošana nav 
panākta, papildu lauksaimnieciskās darbības 
vai pakalpojumi netiek nodrošināti. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

07 
AT-
07 

2014.–
2020. g. 

M 4.1.1 

Koksnes biomasas 
siltumapgāde lauku 

saimniecībai 
25 902,53 EUR 

Bioenerģija; 

enerģijas pašpatēriņš 

• Vides aspekti: energoefektīva siltumapgādes 
sistēma; cieto daļiņu emisijas no koksnes 
dedzināšanas; 

• vietējā kurināmā piegāde: koksne no 
vietējiem mežiem; 

• darbvietu saglabāšana un saimniecības 
darbības paplašināšana (dzīvnieku 
audzēšanas paplašināšana), pateicoties laika 
ietaupījumam un iegūtai papildu platībai 
(iepriekš to izmantoja siltumapgādei 
nepieciešamo salmu glabāšanai). 

08 
BG-
01 

2007.–
2013. g. 

M 121 

Fotoelements apūdeņošanas 
sūknim un citām 

elektroierīcēm; bioloģisko 
trifeļu un lazdu riekstu 

audzēšana 

42 791,12 EUR 
Saules enerģija;  

enerģijas pašpatēriņš 

• Vides aspekti: saules enerģijas izmantošana 
(salīdzinājumā ar dīzeļdzinēja izmantošanu, 
kas būtu bijusi alternatīva, jo zemes 
gabalam nav pieslēguma ciema 
elektrotīklam); 

• jaunas saimniecības izveide ar inovatīvām 
ražošanas metodēm: jauns uzņēmums un 
jaunas darbvietas. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

09 
BG-
02 

2007.–
2013. g. 

M 312 

Fotoelementa uzstādīšana 
(mikrouzņēmums) 

278 112,28 EUR 
Saules enerģija;  

enerģijas piegāde trešai pusei 

• Izveidots mikrouzņēmums: ienākumi no 
elektroenerģijas pārdošanas (regulēto tarifu 
maksājumi); 

• radīta viena darbvieta (galvenokārt 
uzraudzības pienākumi);  

• nav izveidots jauns uzņēmums vai radītas 
jaunas uzņēmējdarbības iespējas, kā arī 
netiek sniegti jauni pakalpojumi. 

10 
BG-
03 

2007.–
2013. g. 

M 312 

Fotoelementa uzstādīšana 
(mikrouzņēmums) 

277 908,78 EUR 
Saules enerģija; 

enerģijas piegāde trešai pusei 

• Izveidots mikrouzņēmums: ienākumi no 
elektroenerģijas pārdošanas (regulēto tarifu 
maksājumi); 

• radīta viena darbvieta (galvenokārt 
uzraudzības pienākumi);  

• nav izveidots jauns uzņēmums vai radītas 
jaunas uzņēmējdarbības iespējas, kā arī 
netiek sniegti jauni pakalpojumi. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

11 
BG-
04 

2007.–
2013. g. 

M 123 

Fotoelementa uzstādīšana un 
biogāzes iekārta 

(siltumenerģijas ražošana); 
pašpatēriņš pārtikas apstrādē 

3 615 358,49 EUR 
Saules enerģijas un bioenerģija;  

enerģijas pašpatēriņš 

• Vides aspekti: 
saules elektroenerģija, notekūdeņu 
attīrīšana un notekūdeņu dūņu lietderīga 
izmantošana biogāzes iekārtā; 

• uzņēmuma enerģijas izmaksu samazināšana; 
• darbvietu nodrošināšana lauku apvidū; 
• tirdzniecības iespēju nodrošināšana 

vietējiem lauksaimniekiem (saimniecību un 
darbvietu saglabāšana). 

12 
BG-
05 

2014.–
2020. g. 

M 04.1 

Fotoelementa uzstādīšana 
apgaismojuma 

nodrošināšanai; jauna, neliela 
saimniecība 

Revīzijas apmeklējuma 
laikā projekts nebija 
pabeigts. 

Saules enerģija;  

enerģijas pašpatēriņš  

• Vides aspekti: saules enerģijas izmantošana 
(salīdzinājumā ar dīzeļdzinēja izmantošanu, 
kas būtu bijusi alternatīva, jo zemes 
gabalam nav pieslēguma ciema 
elektrotīklam); 

• jaunas saimniecības izveide ar inovatīvām 
ražošanas metodēm: jauns uzņēmums un 
jaunas darbvietas. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

13 
BG-
06 

2007.–
2013. g. 

M 311 

Fotoelementa uzstādīšana; 
saimniecības darbības 

dažādošana 
255 764,12 EUR 

Saules enerģija;  

enerģijas piegāde trešai pusei 

• Saimniecības ienākumu dažādošana 
(regulēto tarifu maksājumi); 

• radīta viena darbvieta (galvenokārt 
uzraudzības pienākumi);  

• nav izveidots jauns uzņēmums vai radītas 
jaunas uzņēmējdarbības iespējas, kā arī 
netiek sniegti jauni pakalpojumi. 

14 
FR-
01 

2007.–
2013. g. 

M 121 

Siltumsūkņa uzstādīšana 49 945,00 EUR Energoefektivitātes projekts 

• Uzlaboti lauksaimnieciskās darbības 
ekonomiskie un vides rādītāji, samazinot 
kurināmā patēriņu saimniecībā un uzlabojot 
piena ražošanas procesu. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

15 
FR-
02 

2007.–
2013. g. 

M 413 (311) 

Anaerobā sadalītāja 
būvniecība saimniecībā 

1 409 920,00 EUR 

Bioenerģija;  

enerģijas piegāde trešai pusei un 
enerģijas pašpatēriņš 

• Vides aspekti: koģenerācija; biogāzes iekārtā 
galvenokārt izmanto dzīvnieku izcelsmes 
atkritumus no savas saimniecības un citām 
vietējām saimniecībām; biogāzes mēslu 
“ražošana”;  

• saimniecības ienākumu dažādošana; 
darbvietu saglabāšana saimniecībā; 

• radīta viena darbvieta: tehniskā apkope; 
• siltuma lietderīga izmantošana graudaugu 

žāvēšanai; 
• vietējo iedzīvotāju līdzdalība (LEADER 

projekts). 

16 
FR-
03 

2007.–
2013. g. 

M 411 (121) 

Fotoelementa uzstādīšana 47 500,00 EUR 
Saules enerģija;  

enerģijas piegāde trešai pusei  

• Saimniecības enerģijas izmaksu 
samazināšana;  

• saimniecības ienākumu dažādošana nav 
panākta, papildu lauksaimnieciskās darbības 
vai pakalpojumi netiek nodrošināti. 

• vietējo iedzīvotāju līdzdalība (LEADER 
projekts). 

17 
FR-
04 

2014.–
2020. g. 

M 04.3 

Atbalsts mežsaimniecības 
pakalpojumiem — Volet 2 

13 506,00 EUR 
Projekti biomasas ražošanas atbalstam; 

šie projekti tika izvēlēti tādēļ, ka 
revīzijas apmeklējuma laikā nebija 

• Uzņēmējdarbības iespējas vietējiem 
mežsaimniecības uzņēmumiem. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

18 
FR-
05 

2014.–
2020. g. 

M 08.6 

Mežu pārveide — Volet 2 
Revīzijas apmeklējuma 
laikā projekts nebija 
pabeigts. 

uzsākts neviens 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda ieguldījumu 
projekts atjaunojamo energoresursu 
enerģijas jomā. 

19 
IT-
01 

2007.–
2013. g. 

M 311 

Ģeotermālā elektrostacija 71 042,00 EUR 
Ģeotermālā enerģija;  

enerģijas pašpatēriņš  

• Lauksaimniecības un agrotūrisma darbību 
ekonomisko un vides rādītāju uzlabošana, 
samazinot CO2 emisijas un palielinot vīna 
pārdošanas apjomu. 

20 
IT-
02 

2007.–
2013. g. 

M 311 

Fotoelementa uzstādīšana 16 570,12 EUR 
Saules enerģija;  

enerģijas pašpatēriņš  

• Uzlaboti lauksaimnieciskās darbības 
ekonomiskie un vides rādītāji, izmantojot 
fotoelementu un paplašinot agrotūrisma 
darbības. 

21 
IT-
03 

2007.–
2013. g. 

M 123 

Ģeotermālā iekārta, biomasas 
siltumapgāde, fotoelementu 

paneļi un gaismas 
uztveršanas sistēma 

807 500,00 EUR 

Ģeotermālā enerģija, saules enerģija, 
bioenerģija, kā arī energotaupības 

metodes;  

enerģijas pašpatēriņš 

• Vides aspekti: atkritumu, kas radušies 
saimniecībā, veicot apgriešanu, tīrot dīķus, 
kā arī krūmājus un mežus, izmantošanas 
veicināšana; energotaupība; samazināta 
oglekļa emisiju ietekme (uz vienu pudeli 
vīna); 

• vīna pārdošanas apjoma palielināšana;  
• 12 jaunu darbvietu radīšana. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

22 
IT-
04 

2007.–
2013. g. 

M 121 

Ēkas siltumizolācija 
energotaupības nolūkā 

241 064,50 EUR 
Energoefektivitātes projekts 

(projekts ir daļa no projekta IT-03) 
• Pozitīva ietekme uz vidi, ko nodrošina 

energotaupība. 

23 
IT-
05 

2007.–
2013. g. 

M 121 

Ģeotermālā elektrostacija 315 022,94 EUR 
Ģeotermālā enerģija;  

enerģijas pašpatēriņš 

• Lauksaimnieciskās darbības ekonomisko un 
vides rādītāju uzlabošana, samazinot 
CO2 emisijas un palielinot apgrozījumu; 

• ģeotermālās iekārtas uzstādīšana divos 
vietējos uzņēmumos. 

24 
IT-
06 

2007.–
2013. g. 

M 311 

Fotoelementu paneļi, saules 
termālie paneļi un biomasas 

siltumapgāde 
32 740,20 EUR 

Ģeotermālā enerģija, saules enerģija, 
bioenerģija;  

enerģijas pašpatēriņš 

• Vides aspekti: fosilā kurināmā (gāzes) 
krāsnis aizstātas ar efektīvām enerģijas 
ražošanas sistēmām;  

• nepieciešamās izejvielas (koksne) iegūtas no 
finansējuma saņēmēja meža 
apsaimniekošanas darbībām un no olīvkoku 
un augļukoku apgriešanas; 

• uzsāktas agrotūrisma darbības; 
• radītas darbvietas (2–3 pilnslodzes 

ekvivalenti); 
• atjaunojamo energoresursu enerģijas 

komponentus uzstādīja tikai vietējie 
uzņēmumi. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

25 
LT-
01 

2007.–
2013. g. 

M 312 

Hidroelektrostacija 552 712,80 EUR 
Hidroenerģija;  

enerģijas piegāde trešai pusei 

• Saimniecības ienākumu dažādošana, kas 
panākta, pārdodot elektroenerģiju (regulēto 
tarifu maksājumu nav). 

26 
LT-
02 

2007.–
2013. g. 

M 123 

Salmu granulu ražošana 831 500,00 EUR Biomasas kurināmā ražošana 

• Izveidots lauku mikrouzņēmums; 
• radītas 20 jaunas darbvietas; 
• izmantotas vietējās izejvielas; 
• salmu granulu piegāde atjaunojamo 

energoresursu enerģijas iekārtām nebija 
ienesīga, tādēļ tika uzsākta dzīvnieku 
pakaišu produkta ražošana. 

27 
LT-
03 

2007.–
2013. g. 

M 312 

Salmu granulu ražošana un 
siltumapgādes darbība 

202 784,00 EUR 
Bioenerģija; 

enerģijas piegāde trešai pusei 

• Vides aspekti: divu sabiedrisko ēku 
energoefektīva siltumapgāde; 

• izveidots lauku mikrouzņēmums; 
• radītas 6 jaunas darbvietas; 
• izmantotas vietējās izejvielas; 
• salmu granulu piegāde atjaunojamo 

energoresursu enerģijas iekārtām nebija 
ienesīga, tādēļ tika izvērtēta iespēja ražot 
dzīvnieku pakaišu produktu. 



Projekta 
Nr. 

Plānošanas 
periods 

ELFLA 
pasākums 

Projekta nosaukums un īss 
apraksts 

Faktiskās projekta 
izmaksas 

(projekta kopējās 
izmaksas, tostarp dažos 
gadījumos ar enerģiju 
nesaistītās izmaksas) 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veids; 

enerģijas izlietojuma veids 

Projekta raksturojums saistībā ar ilgtspējīgu 
lauku attīstību 

28 
LT-
04 

2007.–
2013. g. 

M 311 

Koksnes šķeldas ražošana — 
nepieciešamo iekārtu iegāde 

(traktors, piekabe, 
puspiekabe un šķeldotājs) 

85 200,00 EUR Biomasas kurināmā ražošana 

• Saimniecības ienākumu dažādošana; 
• triju esošo darbvietu saglabāšana;  
• traktora un citu iekārtu darbināšanai 

izmanto dīzeļdegvielu. 

29 
LT-
05 

2007.–
2013. g. 

M 311 

Vēja ģenerators saimniecībā 404 024,00 EUR 
Vēja enerģija; 

enerģijas piegāde trešai pusei 

• Saimniecības ienākumu dažādošana, kas 
panākta, pārdodot elektroenerģiju (regulēto 
tarifu maksājumi). 
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU 

“ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU ENERĢIJA ILGTSPĒJĪGAI LAUKU 

ATTĪSTĪBAI: NOZĪMĪGAS IESPĒJAMĀS SINERĢIJAS, KAS LIELĀKOTIES NETIEK 

IZMANTOTAS” 

KOPSAVILKUMS 

IV. ES Atjaunojamo energoresursu direktīva veicina atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu, nosakot ES mērķi — 20 % līdz 2020. gadam — un valstu saistošos atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķus. Dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz to, kā sasniegt 

savus valsts atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķus, un izvēle, kurus atjaunojamo 

energoresursu enerģijas veidus atbalstīt. 

Jautājumu, kā vēl vairāk sekmēt atjaunojamo energoresursu enerģijas labvēlīgo ietekmi uz lauku 

attīstību, var labāk risināt lauku attīstības politikas ietvaros un īstenot ar valsts vai reģionālām lauku 

attīstības programmām. 

Pierādījumi liecina, ka pastāvošie ES ilgtspējas kritēriji biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem, kas noteikti spēkā esošajā Atjaunojamo energoresursu direktīvā (AED), ir bijuši 

efektīvi, palīdzot izvairīties no neparedzētas tiešas ietekmes uz vidi. 2015. gadā AED tika grozīta, 

lai iekļautu arī riskus attiecībā uz netiešu zemes izmantošanas maiņu. Komisijas priekšlikumā 

Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātajai redakcijai periodam pēc 2020. gada ir 

nostiprināti ES ilgtspējas kritēriji, aptverot arī biomasu un biogāzi siltumapgādei un enerģijas 

ieguvei, tādējādi turpinot lauku apvidiem nodrošināt pietiekamu aizsardzību pret noteiktajiem vides 

un sociālekonomiskiem riskiem un maksimāli izmantot bioenerģijas ieguves potenciālu turpmākai 

ilgtspējīgai attīstībai. 

Turklāt ES 2030. gada enerģijas un klimata īstenošanas tiesību aktu kopumā ietvertais Komisijas 

tiesību akta priekšlikums par zemes izmantošanu (LULUCF priekšlikums), ko pašlaik izskata 

koplēmuma procedūrā (kurā likumdevēji 2017. gada 14. decembrī panāca pagaidu vienošanos), 

paredz vispārējas ilgtspējas nodrošinājumu attiecībā uz biomasu visiem izmantošanas veidiem, 

nosakot, ka ES zemes oglekļa dioksīda piesaistītājs ir jāsaglabā vismaz esošajā līmenī vai pat 

jāpalielina (“bezdebeta noteikums”). 

Turklāt arī kopējā lauksaimniecības politika pašlaik nodrošina aramzemes un zālāju augsnes 

organiskā oglekļa aizsardzību. Tādējādi kopējās lauksaimniecības politikas mērķis ir aizsargāt 

augsnes organisko oglekli un tā veicināt biomasas ilgtspēju jomā, kurā tiek veikti KLP maksājumi. 

Nākotnē Komisija vēlas stiprināt KLP mērķi attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu, vides 

aizsardzību un rīcību klimata politikas jomā. 

V. Sarunās par 2014.–2020. gada plānošanas periodu Komisija aktīvi atbalstīja sinerģiju veidošanu 

un papildināmību saistībā ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanu, vienlaikus ņemot 

vērā arī pastāvošās valstu vai citas ES finansēšanas shēmas. Tomēr par izvēlēm saistībā ar 

īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis. 

VI. Lai gan 2007.–2013. gada perioda sākumā tiešām nepastāvēja nekādi konkrēti rezultātu rādītāji 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, pēc veselīguma pārbaudes īstenošanas 

bija pieejami dati par izdevumiem. Turklāt Kopīgais uzraudzības un novērtēšanas satvars (KUNS) 

2007.–2013. gada periodam ietvēra ietekmes rādītāju, kas attiecas uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanu. 

Attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu Vienotā uzraudzības un novērtēšanas sistēma 

(VUNS) ir uzlabota, ņemot vērā problēmas saistībā ar datu pieejamību visās dalībvalstīs, sistēmas 

izmaksu lietderību un pieņemamu administratīvo slogu dalībvalstīm. 
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VII. Tiesiskajā regulējumā ir noteikts, ka dalībvalstīm savās lauku attīstības programmās (LAP) ir 

jāiekļauj atlases kritēriju noteikšanas principi, tomēr saskaņā ar dalītās pārvaldības principu faktisko 

atlases procedūru un kritēriju noteikšana ir dalībvalstu ziņā. 

VIII. 

Pirmais ievilkums. Ciktāl tas attiecas uz Komisijas rīcību, Komisija pieņem šo ieteikumu. Komisija 

uzskata, ka ir pievērsusies turpmākās atjaunojamo energoresursu enerģijas politikas izstrādei, 

sagatavojot priekšlikumus par Pārvaldības regulu un par Atjaunojamo energoresursu direktīvas 

pārstrādāto redakciju. 

Dalībvalstīm, izstrādājot savus integrētos valsts enerģētikas un klimata plānus, kā noteikts 

Pārvaldības regulā, kas pašlaik tiek izskatīta koplēmuma procedūrā, cita starpā būtu jāņem vērā 

situācija valsts lauku apvidos un to vajadzības. 

Otrais ievilkums. Ieteikums ir pieņemts. Komisija uzskata, ka tās 2016. gada priekšlikums 

Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātajai redakcijai (AED II) ievērojami pastiprina ES 

bioenerģijas ilgtspējas regulējumu, ieverot papildu aizsardzības pasākumus, ar kuriem tiek novērsta 

meža biomasas neilgtspējīga ieguve. 

Turklāt ES 2030. gada enerģijas un klimata īstenošanas tiesību aktu kopumā ietvertais Komisijas 

tiesību akta priekšlikums par zemes izmantošanu (LULUCF priekšlikums), ko pašlaik izskata 

koplēmuma procedūrā (kurā likumdevēji 2017. gada 14. decembrī panāca pagaidu vienošanos), 

paredz vispārējas ilgtspējas nodrošinājumu attiecībā uz biomasu visiem izmantošanas veidiem, 

nosakot, ka ES zemes oglekļa dioksīda piesaistītājs ir jāsaglabā vismaz esošajā līmenī vai pat 

jāpalielina (“bezdebeta noteikums”). 

Turklāt, kā norādīts Paziņojumā par pārtikas un lauksaimniecības nākotni, Komisijas nolūks ir 

stiprināt KLP mērķi attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu, vides aizsardzību un rīcību klimata 

politikas jomā. 

Trešais ievilkums. Komisija var tikai daļēji pieņemt šo ieteikumu, jo pašlaik tā nespēj uzņemties 

konkrētas saistības attiecībā uz tiesību aktu priekšlikumiem periodam pēc 2020. gada. 

Komisija apņemas izanalizēt iespējamos veidus, kā nākamajā KLP stiprināt orientēšanos uz 

rezultātiem, panākot ES pievienoto vērtību un vienlaikus labāk atspoguļojot attiecīgo teritoriju 

vajadzības un centienus, kā norādīts Komisijas Paziņojumā COM(2017) 713 final. 

Ceturtais ievilkums. Komisija daļēji pieņem šo ieteikumu. Šis ieteikums jau ir īstenots, proti, 

uzlabotajos 2019. gada īstenošanas ziņojumos tiks norādīta prasītā informācija. 

Piektais ievilkums. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir jāadresē dalībvalstīm. Lai gan saskaņā ar 

dalītās pārvaldības principu faktisko atlases procedūru un atlases kritēriju noteikšana ir dalībvalstu 

ziņā, Komisija turpinās darbu, lai mudinātu dalībvalstis piemērot attiecīgās atlases procedūras. 

IEVADS 

12. Komisija jau ir sākusi gatavot jaunu pētījumu par atbalstu enerģētikas un citās (piem., 

transporta) nozarēs, tostarp attiecībā uz atjaunojamajiem energoresursiem. Saskaņā ar Enerģētikas 

savienības pārvaldības regulu, kas pašlaik tiek izskatīta koplēmuma procedūrā, Komisija uzrauga 

subsīdijas enerģētikas nozarē. Detalizēta analīze un rezultāti būs pieejami Ziņojuma par enerģijas 

cenām un izmaksām nākamajā izdevumā, kas tiks publicēts 2018. gadā. 

15. Komisija nostāja ir izklāstīta Komisijas atbildēs uz Īpašo ziņojumu Nr. 16/2017. 

APSVĒRUMI 
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25. Lauku attīstības politika piedāvā elastīgu satvaru / instrumentu kopumu, kas ļauj dalībvalstīm 

saskaņā ar subsidiaritātes principu un dalītās pārvaldības kontekstā lemt par to, kā vislabāk atbalstīt 

atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu atbilstoši ES politikas mērķiem un 

dalībvalstu/reģionu specifiskajiem nosacījumiem, potenciālam un vajadzībām. 

27. 

i) Atjaunojamo energoresursu enerģijas un lauku attīstības sasaiste notiek divos veidos. No vienas 

puses, ar ES atjaunojamo energoresursu enerģijas politiku, radot atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pieprasījumu, var netieši atbalstīt attīstību lauku apvidos, kas kļūst par atjaunojamo 

energoresursu enerģijas (piem., vēja un saules enerģijas) vai biomasas izejvielu (kas iegūtas 

mežsaimniecībā un lauksaimniecībā) piegādātājiem. No otras puses, atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanu lauku apvidos var atbalstīt tieši, izmantojot lauku attīstības politiku, kuru ES 

līmenī galvenokārt atbalsta ELFLA. 

30. Ietekmes uz lauku apvidiem izvērtēšana ir minēta Komisijas Paziņojumā par pārtikas un 

lauksaimniecības nākotni (sk. COM(2017) 713 final, 22. lpp.). 

Šajā Paziņojumā Komisija apņemas plašāk ieviest pieeju, kas paredz konkrēto politiku sistemātiski 

pārbaudīt no lauku skatpunkta un izvērtēt tās iespējamo ietekmi uz lauku kopienām. 

Konkrēts piemērs saistībā ar ietekmes uz lauku apvidiem izvērtēšanu ir tā saukto viedo ciematu 

koncepcija, kuru atbalsta dažādas politikas un ESI fondi, lai sekmētu tādu nākotnes ciematu izveidi, 

kuri ir labi nodrošināti, lai izmantotu savus specifiskos resursus (sk. COM(2017) 713 final, 

21. lpp.). 

35. Ar bioenerģijas ražošanu un izmantošanu saistītie riski ir analizēti 2016. gada Ietekmes 

novērtējumā par bioenerģijas ilgtspēju
1
 (SWD(2016) 418 final), kas tika sagatavots saistībā ar 

Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādāšanu. Biomasas ražošanā radīto oglekļa emisiju 

ietekme ir analizēta arī 2016. gada Ietekmes novērtējumā, kas pievienots priekšlikumam LULUCF 

regulai (SWD(2016) 249 final)
2
. 

39. Esošie un ierosinātie ES ilgtspējas kritēriji attiecībā uz bioenerģiju dalībvalstīm un uzņēmējiem 

ir saistoši. Taču ES ilgtspējas kritēriju izpilde nav saistošs nosacījums, lai bioenerģiju varētu laist 

ES tirgū. Lai izvairītos no pārmērīga administratīvā sloga, ES ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu 

emisiju ietaupījumu kritēriji, kas tika ierosināti AED II priekšlikumā, neattiecas uz nelielām 

iekārtām, kas, izmantojot biomasu, nodrošina siltumapgādi/aukstumapgādi un ražo elektroenerģiju 

un kuru kurināmā jauda ir mazāka par 20 MW biomasas gadījumā un 0,5 MWel biogāzes gadījumā. 

40. Riski, kas saistīti ar bioenerģijas ražošanu un izmantošanu, un attiecīgais ES politikas satvars ir 

aplūkots Komisijas Ietekmes novērtējumā par bioenerģijas ilgtspēju, kas tika sagatavots saistībā ar 

Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādāšanu. Biomasas ražošanā radīto oglekļa emisiju 

ietekme ir analizēta arī 2016. gada Ietekmes novērtējumā, kas pievienots priekšlikumam LULUCF 

regulai (SWD(2016) 249 final)
3
. 

Ar AED II, kad tās priekšlikums būs pieņemts, tiks nostiprināti ES ilgtspējas kritēriji, lai 

samazinātu ievērojamos riskus saistībā ar negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada biomasas izmantošana 

                                                       

1 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN  

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN
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enerģijas ražošanā. Jo īpaši priekšlikuma mērķis ir samazināt risku saistībā ar negatīvo ietekmi uz 

vidi, ko rada arvien lielāka meža biomasas ieguve. Papildus tam priekšlikumā ir noteikts, ka ir 

jāsamazina biomasas ieguves ietekme uz augsnes kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Atbilstību 

kritērijiem cita starpā var pierādīt ar tiesību aktiem, kas ir ieviesti biomasas izcelsmes valstī, vai —, 

ja tas nav iespējams, — ar pierādījumiem mežsaimniecības uzņēmuma līmenī. Šie kritēriji ir 

jāaplūko citu saistīto ES politiku kontekstā. 

Turklāt Komisijas priekšlikums regulai, lai integrētu zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 

maiņā un mežsaimniecībā radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaistījumus klimata un 

enerģētikas satvarā 2030. gadam (LULUCF regula), aptver emisijas vai piesaistījumus, kas saistīti 

ar biomasas ražošanu enerģijas ieguvei, un paredz ES LULUCF oglekļa uzkrājuma saglabāšanu 

esošajā apjomā (“bezdebeta noteikums”). 

41. Komisija uzskata, ka gan pašreizējā AED, gan AED II priekšlikums apgrūtina neilgtspējīgas 

bioenerģijas izmantošanu. 

Komisijas uzskata arī, ka AED II priekšlikums būtiski pastiprina ES bioenerģijas ilgtspējas 

regulējumu un nodrošina, ka bioenerģijas izmantošana ES pēc 2020. gada sniedz siltumnīcefekta 

gāzu ietaupījumus, vienlaikus samazinot riskus saistībā ar negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada arvien 

lielāka meža biomasas ieguve. Komisijas priekšlikums par LULUCF, kas pašlaik tiek izskatīts 

koplēmuma procedūrā, sniedz papildu ilgtspējas nodrošinājumu. Priekšlikumā ir paredzēts turpināt 

piemērot Kioto protokolā ietverto “bezdebeta noteikumu” attiecībā uz ES LULUCF nozari, tas 

nozīmē, ka ES LULUCF oglekļa dioksīda piesaistītājsistēma ir jāaizsargā vai vismaz jāsaglabā 

esošajā līmenī. 

43. Lauku attīstības politikas pamatā ir dalītās pārvaldības un subsidiaritātes princips. Tāpēc 

dalībvalstu/reģionu kompetencē ir noteikt, kā ar ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu enerģijas 

jomā, kurai tiek sniegts ELFLA atbalsts, vislabāk sasniegt lauku attīstības mērķus atbilstoši šo 

valstu/reģionu specifiskajiem nosacījumiem, potenciālam un vajadzībām. 

44. Lai nodrošinātu, ka nenotiek pārmērīga kompensēšana, valsts horizontālā atbalsta noteikumos, 

jo īpaši Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā (ES) Nr. 651/2014 (sk. 7. iedaļu) un Pamatnostādnēs 

par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģijai 2014.–2020. gadam, ir noteikta atbalsta 

maksimālā intensitāte un citi nosacījumi. 

Komisijas kopīgā atbilde uz 45. un 46. punktu 

ESI fondu tematiskie mērķi ir ar nolūku noteikti plašākā mērogā un neietver tādas savstarpēji 

saistītu aspektu atsevišķas daļas kā atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošana. Tomēr mērķa 

rādītājs T 16 labi atspoguļo plānotos ieguldījumus atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanā 

ELFLA ietvaros (prioritārā joma 5C, sk. arī 69. punktu). 

48. Komisija nepiekrīt, ka iespējamās grūtības saistībā ar prioritāro jomu plānošanu ir radījušas 

būtisku kavēšanos atjaunojamo energoresursu enerģijas programmu īstenošanā. Šī kavēšanās cita 

starpā rodas tāpēc, ka dalībvalstīm ir nepieciešams vairāk laika, lai izsludinātu uzaicinājumus 

iesniegt priekšlikumus un atlasītu projektus, kā arī īstenotu šos ieguldījumu projektus savā teritorijā. 

50. Komisija ir nodrošinājusi visaptverošu stratēģiskās plānošanas pamatnostādņu kopumu, kurā 

dalībvalstīm sniegtas norādes par to, kā izstrādāt pamatotu intervences loģiku, lai sasniegtu ES 

prioritātes un mērķus (piem., atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķi) un lauku attīstības mērķus 

atbilstoši dalībvalstu/reģionu specifiskajiem nosacījumiem, potenciālam un vajadzībām. Šī 

intervences loģika (attiecīgo mērķu izvēle, uzdevumu noteikšana, attiecīgo pasākumu apvienošana, 

attiecīgā finansējuma piešķiršana u. c.) ir izklāstīta lauku attīstības programmās, un Komisija to ir 

rūpīgi izvērtējusi programmu apspriešanas laikā. 
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Atjaunojamo energoresursu enerģijas piegādes un izmantošanas veicināšana ir tikai viens no 

mērķiem ELFLA plašajā mērķu klāstā. Dalībvalstis var izlemt atbalstīt atjaunojamo energoresursu 

enerģiju, izmantojot citus instrumentus, nevis LAP. Tas, kā notiek koordinācija starp dažādiem ESI 

fondiem un citiem finansēšanas instrumentiem, ir noteikts partnerības nolīgumos, kurus Komisija ir 

izvērtējusi. 

51. Finanšu vajadzību kvantitatīvie dati ir atspoguļoti attiecīgajiem pasākumiem piešķirtajā budžetā 

un attiecīgajiem rādītājiem noteiktajās mērķvērtībās. Tomēr Komisija atzīst, ka ir iespējams vēl 

vairāk uzlabot saikni starp noteiktajām vajadzībām un stratēģisko pieeju. 

5. izcēlums. Izmaiņas lauku attīstības programmās paredzētajā sākotnējā pieejā attiecībā uz 

atjaunojamo energoresursu enerģijas finansējumu 

Pirmā daļa. 

Bulgārijas gadījumā programmu īstenošanā gūtā pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā, 

tostarp nosakot augstāku kļūdu līmeni un finanšu korekcijas, ir ņemta vērā šajā programmu 

plānošanas periodā. Lai mazinātu risku nākotnē pieļaut kļūdas, attiecībā uz 2014.–2020. gada lauku 

attīstības programmu Bulgārija ir nolēmusi atbalstīt tikai tādus projektus, kas saistīti ar pašpatēriņu 

saimniecībā. 

Otrā daļa. 

Budžeta piešķīrumu pielāgošana programmu plānošanas perioda laikā var notikt dažādu iemeslu 

dēļ. Francijas (Lejasnormandijas) gadījumā ELFLA finanšu piešķīrums atjaunojamo energoresursu 

enerģijas mērķiem tika samazināts, jo reģions nolēma mainīt finansējuma avotu dažu veidu 

projektiem, kurus sākotnēji bija plānots finansēt no ELFLA līdzekļiem. Pirms grozījuma veikšanas 

Komisijai tika paziņots ierosināto izmaiņu pamatojums. Izmaiņas ietvēra enerģijas ražošanas, 

izmantojot koksni, un ar apkures katliem saistītu shēmu pāreju uz valsts finansējumu no Vides un 

enerģijas pārvaldības aģentūras (ADEME) līdzekļiem un atbalsta sniegšanu biogāzes projektiem 

(anaerobā sadalīšana), izmantojot kapitāla ieguldījumus vai bankas garantijas, ar Normandijas 

Attīstības aģentūras (ADN) palīdzību. 

52. Veicot stratēģisko plānošanu ELFLA ietvaros, mērķis ir rast līdzsvaru starp dažādām 

vajadzībām un mērķiem, nevis īstenot lauku apvidu atjaunojamo energoresursu enerģijas stratēģiju 

kopumā. 

Ja budžeta piešķīrumos ir jāveic izmaiņas, kā tas notika Lejasnormandijas LAP gadījumā, tas ir 

jāpamato programmas grozīšanas pieprasījumā. Turklāt, lai varētu veikt izmaiņas vairāk nekā 50 % 

apmērā no kvantitatīvā mērķa, kas saistīts ar prioritāro jomu, piemēram, būtiskas budžeta izmaiņas, 

ir jāmaina arī programmas stratēģija, un tam ir vajadzīgs Komisijas lēmums, izmantojot īstenošanas 

aktus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta a) punktu. 

54. Sarunās par partnerības nolīgumiem un attiecīgajām programmām Komisija aktīvi atbalstīja 

sinerģiju veidošanu un papildināmību saistībā ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

izmantošanu, vienlaikus ņemot vērā arī pastāvošās valstu vai citas ES finansēšanas shēmas. Tomēr 

par izvēlēm saistībā ar īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis. 

Komisijas kopīgā atbilde uz 56. un 57. punktu 

Saskaņā ar stratēģiskās plānošanas pieeju dalībvalstis var izvēlēties, kuru prioritāro jomu tās 

uzskata par piemērotāko, lai programmas ietvaros plānotu konkrētu pasākumu atbilstoši tā īpašajam 

nolūkam. Tāpēc ir loģiski, ka atsevišķs pasākums var parādīties dažādās prioritārajās jomās. Turklāt 

sekundārās ietekmes jēdziens labi atspoguļo daudzu tādu lauku attīstības pasākumu dažādās 

iezīmes, kuriem bieži vien ir vairāki nolūki. 
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6. izcēlums. Atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu grupēšana dažādās prioritārajās 

jomās 

Pirmā daļa. 

Pasākumu attiecināšana uz lauku attīstības programmu dažādām prioritārajām jomām atspoguļo arī 

pasākuma sagaidāmo rezultātu kvantitatīvo novērtējumu, kas dažādās programmās var būt atšķirīgs. 

Pasākumi tiek attiecināti uz prioritārajām jomām atbilstoši to primārajai ietekmei, savukārt 

sekundārā ietekme šajā lēmumā nav noteicoša. 

Otrā daļa. 

Arī Rumānijas un Bulgārijas lauku attīstības programmu salīdzinājums parāda to, ka mērķu 

novērtējums ir atšķirīgs. Bulgārijas turpina īstenot atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu 

pašpatēriņam kā pasākuma primāro mērķi un tāpēc attiecina to uz prioritāro jomu 5C. Rumānijas 

LAP gadījumā situācija patiesi ir atšķirīga, jo bija plānots, ka tiešu devumu prioritārajā jomā 5C 

sniegs tikai tie projekti, kas ietver ieguldījumus pašpatēriņam paredzētas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanā, savukārt citiem pasākumiem, kas plānoti prioritāro jomu FA 2A, 3A, 6A un 6B 

ietvaros, būs sekundāra ietekme uz prioritāro jomu 5C. Kā piemēru var minēt neliela mēroga 

infrastruktūru, tostarp ieguldījumus atjaunojamo energoresursu enerģijas un energotaupības jomā, 

kuru var uzskatīt par pasākumu, kas primāri sekmē vietējo attīstību lauku apvidos un tāpēc ir 

attiecināms uz prioritāro jomu 6B. 

61. Lai gan 2007.–2013. gada perioda sākumā tiešām nepastāvēja nekādi konkrēti rezultātu rādītāji 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, KUNS 2007.–2013. gada periodam 

ietvēra tādu rādītāju programmu izvērtēšanai, kas attiecās tieši uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanu. Ietekmes rādītājs Nr. 7 Devums klimata pārmaiņu apkarošanā tika aplūkots, 

nosakot atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas pieaugumu (kvantitatīvās un kvalitatīvās 

izmaiņas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanā, kas saistītas ar ELFLA finansēto 

pasākumu). 

62. Attiecībā uz ziņošanu par uzraudzību un rādītājiem — Komisija sniedz norādes, lai palīdzētu 

dalībvalstīm labāk izpildīt savas uzraudzības saistības. Attiecībā uz dalībvalstu iesniegtajiem 

datiem — Komisija izvērtē to kvalitāti. Tomēr nodrošināt šo datu ticamību ir dalībvalstu iestāžu 

atbildība. 

63. Tā kā projektus, ar kuriem nodrošina atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu, īsteno 

dažādu pasākumu ietvaros un pirms veselīguma pārbaudes neeksistēja viens konkrēts rezultātu 

rādītājs, ir grūti iegūt visaptverošu informāciju. Tomēr ietekmes rādītājs, kas minēts atbildē uz 

61. punktu, sniedz zināmu informāciju par atbalsta iespējamo efektivitāti saistībā ar ieguldījumiem 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā. 

Ņemot vērā to, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošana kā jauns uzdevums tika 

ieviesta tikai veselīguma pārbaudē, kad programmu īstenošana jau bija uzsākta, ex ante 

novērtējumos ietvertā informācija, kas saistīta ar atjaunojamo energoresursu enerģiju un tika 

izmantota lauku attīstības programmu izstrādē, bija ierobežota. 

65. Ex post novērtējumos visām dalībvalstīm/reģioniem ir jāatbild uz konkrētu novērtēšanas 

jautājumu, kas ir tieši saistīts ar atjaunojamo energoresursu enerģiju. Komisija nodrošināja 

pamatnostādnes (kas nav saistošas). Tomēr ex post novērtējumu saturs ir atkarīgs no konkrētās LAP 

satura, kas atspoguļo dalībvalstu izdarītās politikas izvēles. Ja LAP ietvaros atjaunojamo 

energoresursu enerģijai ir veltīta mazāka uzmanība, arī tās atspoguļojums novērtējumā būs attiecīgi 

mazāks. 

Komisijas kopīgā atbilde uz 68. un 69. punktu 
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Lauku attīstības programmu ietvaros sagaidāmos rezultātus un atbilstošos uzdevumus nosaka mērķu 

(t. i., prioritāro jomu) līmenī, nevis atsevišķu pasākumu līmenī. 

Lauku attīstības programmu efektivitāti un lietderību izvērtēs, veicot paplašinātus novērtējumus, 

kuros VUNS rādītājus izmanto tikai kā instrumentu un papildina ar citu informāciju. Kopīgie 

rādītāji bija jānosaka, ņemot vērā datu pieejamību visās dalībvalstīs, sistēmas izmaksu lietderību un 

dalībvalstīm pieņemamu administratīvo slogu. Lai gan papildu, proti, ar konkrēto programmu 

saistītie rādītāji ne vienmēr atbilst “rezultātu” rādītāju definīcijai, Komisija uzskata, ka tie var būt 

noderīgi, izvērtējot programmas. 

70. Komisijas vadlīniju “LAP rezultātu vērtēšana: kā sagatavoties ziņošanai par vērtēšanu 

2017. gadā” 11. pielikumā (76. lpp.) ir ieteikti dažādi datu avoti, piemēram, saņēmēju pieteikuma 

veidlapas un maksājumu pieprasījumi, valstu/reģionu statistika, enerģijas piegādes un uzraudzības 

struktūru dati, Eurostat statistika enerģētikas jomā. Kā vēl viens iespējamais datu avots iepriekš 

minēto citu datu avotu garā saraksta pēdējā vietā ir minēts arī “apsekojumi / fokusa grupas” 

(https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-

reporting-evaluation-2017_en). 

Ņemiet arī vērā, ka Komisijas pamatnostādnes nav saistoši dokumenti. To mērķis ir uzlabot to 

novērtējumu kvalitāti un salīdzināmību, par kuru izstrādi ir atbildīgas dalībvalstis. 

71. Lauku attīstības programmu ietvaros var īstenot vairākus pasākumus, lai sasniegtu noteiktā 

mērķa rezultātus. Šos rezultātus var izvērtēt, tikai veicot novērtējumus. Komisija apzinās, ka tas 

rada administratīvā sloga risku, taču mēģina panākt atbilstošu izmaksu un ieguvumu līdzsvaru. 

Attiecībā uz apgalvojumu, ka dati nav salīdzināmi programmu specifiskuma dēļ, piemēram, ar 

konkrēto programmu saistītu papildu rādītāju dēļ, — LAP individuālajā novērtējumā tomēr izvērtē 

šīs programmas ietekmi un rezultātus, un tas kalpo par paraugu citām LAP, kurās, iespējams, pat 

nav attiecīgo pasākumu. 

75. Lauku attīstības ietvaros atjaunojamo energoresursu enerģijas plašāku izmantošanu nodrošina 

dažādi pasākumi, no kuriem tikai divos gadījumos tika īstenoti ieguldījumi atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošanā vai meža biomasas ieguvē enerģijas ražošanai. 

Palīdzību atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem ELFLA sniedz, īstenojot arī vietējās 

attīstības stratēģijas, ko atbalsta iniciatīva LEADER. Šādas kopienas virzītas vietējās attīstības 

iniciatīvas parasti sniedz ieguvumus, kas izpaužas kā lielāks vietējās sabiedrības atbalsts, un 

nodrošina, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas projekti tiek iekļauti plašākā stratēģijā konkrētā 

vietējā apgabala ilgtspējīgai attīstībai. 

78. Atlases kritēriju uzdevums ir noteikt projektu prioritāti atbilstoši visas programmas mērķu 

novērtējumam, kas veikts, pamatojoties uz noteiktajām vajadzībām un potenciālu. 

Atbilstoši dalītās pārvaldības principam dalībvalstis nosaka atlases kritērijus katram pasākumam un 

konsultē LAP uzraudzības komiteju (kurā saskaņā ar partnerības principu tiek pārstāvētas visas 

ieinteresētās personas). 

79. Komisija piedalās šo uzraudzības komiteju darbā, sniedzot norādes un atsauksmes. Šajās 

atsauksmēs var būt ietverta arī skaidra norāde, ka robežvērtības ir uzskatāmas par pārāk zemām. Tā 

notika, piemēram, Francijas LAP gadījumā, saistībā ar kuru tika veikts ERP apmeklējums. 

10. izcēlums. Atjaunojamo energoresursu enerģijas projekti ar nelielu pozitīvu ietekmi uz 

lauku attīstību 

Pamatojoties uz programmu īstenošanā gūto pieredzi 2007.–2013. gada plānošanas periodā, 

Bulgārijas LAP šajā programmu plānošanas periodā atbalsta ieguldījumus tikai atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošanā pašpatēriņam (saimniecībā vai uzņēmumā). 

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en
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81. Kopumā dalībvalstis tiek mudinātas izvēlēties tādus projektus atbalstam ELFLA ietvaros, kas 

sniedz būtisku devumu lauku attīstībai. Tomēr, izvērtējot pozitīvo ietekmi uz lauku attīstību, 

salīdzinot ar atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, kurus finansē citu atbalsta shēmu 

ietvars, ir jāņem vērā šo ELFLA finansēto projektu tvērums. Šajā kontekstā ir jāaplūko radīto 

darbavietu skaits, kā arī citas sniegtās uzņēmējdarbības iespējas un pakalpojumi. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

84. Komisija piekrīt, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas projekti var sniegt devumu ilgtspējīgai 

lauku attīstībai, jo īpaši iesaistot vietējās ieinteresētās personas. Tomēr izvēle par to, vai ELFLA 

finansējuma potenciāls šajā jomā tiek īstenots, ir jāpieņem dalībvalstīm/reģioniem, izstrādājot savas 

lauku attīstības programmas un meklējot līdzsvaru starp to lauku attīstības stratēģiju dažādiem 

mērķiem. 

85. Atjaunojamo energoresursu direktīva ir vispārējs tiesiskais regulējums atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanai visā ES un 2020. gada atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķu sasniegšanai. Lai gan lauku attīstība ir nozīmīgs virzītājspēks 

atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanai, Direktīva nodrošina dalībvalstīm ievērojamu 

brīvību lemt par to, kā sasniegt savus valsts atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķus, tostarp, kā 

veicināt atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu lauku apvidos. Komisijas priekšlikumā 

Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātajai redakcijai ir aplūkoti jauni atjaunojamo 

energoresursu enerģijas patēriņa un kopienu modeļi, kas var nodrošināt papildu pozitīvo ietekmi 

saistībā ar lauku attīstību, pateicoties atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanai. 

1. ieteikums. Turpmākās atjaunojamo energoresursu enerģijas politikas ietekmes uz lauku 

apvidiem izvērtēšana 

Pirmā rindkopa. Ciktāl tas attiecas uz Komisijas rīcību, Komisija pieņem šo ieteikumu. Komisija 

uzskata, ka ir pievērsusies turpmākās atjaunojamo energoresursu enerģijas politikas izstrādei, 

sagatavojot priekšlikumus par Pārvaldības regulu un par Atjaunojamo energoresursu direktīvas 

pārstrādāto redakciju. 

Dalībvalstīm, izstrādājot savus integrētos valsts enerģētikas un klimata plānus, kā noteikts 

Pārvaldības regulā, kas pašlaik tiek izskatīta koplēmuma procedūrā, cita starpā būtu jāņem vērā 

situācija valsts lauku apvidos un to vajadzības. 

Otrā rindkopa. Ietekmes uz lauku apvidiem izvērtēšana ir minēta Komisijas Paziņojumā par pārtikas 

un lauksaimniecības nākotni (sk. COM(2017) 713 final, 22. lpp.). 

Šajā Paziņojumā Komisija apņemas plašāk ieviest pieeju, kas paredz konkrēto politiku sistemātiski 

pārbaudīt no lauku skatpunkta un izvērtēt tās iespējamo ietekmi uz lauku kopienām. 

Trešā rindkopa. Ieteikums ir pieņemts, ciktāl Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību, kas pašlaik tiek izskatīta koplēmuma 

procedūrā, jau rada interaktīvu dialogu ar dalībvalstīm, lai izvērtētu, vai to valsts enerģētikas un 

klimata plānos ietvertie mērķi, uzdevumi un ieguldījumi ir pietiekami, lai kopā varētu sasniegt 

Enerģētikas savienības mērķus. 

86. Modelēšanā, kas tika veikta Ietekmes novērtējuma par bioenerģijas ilgtspēju vajadzībām, tika 

norādīts, ka, lai gan ir plānots, ka biomasas imports pieaugs, biomasas piegādi enerģijas ražošanai 

joprojām nodrošinās galvenokārt iekšējais tirgus. Saskaņā ar rezultātiem, kas gūti pašas Komisijas 

veiktajā modelēšanā attiecībā uz 2020.–2030. gada periodu, ir plānots, ka biomasas pieprasījums 

siltumapgādei un enerģijas ieguvei augstāko līmeni sasniegs 2025. gadā un pēc tam, laikposmā līdz 

2030. gadam, nedaudz samazināsies, parādoties citu atjaunojamo energoresursu konkurencei un 

palielinoties ēku energoefektivitātei. Raugoties ilgākā termiņā (līdz 2050. gadam), ir plānots, ka 
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saistībā ar nepieciešamību dekarbonizēt transporta, tostarp aviācijas, nozari ievērojami palielināsies 

biodegvielas pieprasījums. 

Turklāt Komisija uzskata, ka priekšlikums Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātajai 

redakcijai pastiprina ES bioenerģijas ilgtspējas regulējumu, tādējādi nodrošinot pietiekamus 

aizsardzības pasākumus, lai garantētu, ka biomasu enerģijas ražošanai iegūst un izmanto ilgtspējīgi. 

2. ieteikums. Bioenerģijas ilgtspējas regulējuma uzlabošana 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. Komisijas uzskata, ka priekšlikums Atjaunojamo energoresursu 

direktīvas pārstrādātajai redakcijai, kas pašlaik tiek izskatīts koplēmuma procedūrā, pēc tā 

pieņemšanas pastiprinās ES bioenerģijas ilgtspējas regulējumu, tādējādi nodrošinot pietiekamus 

aizsardzības pasākumus, lai garantētu, ka biomasu enerģijas ražošanai iegūst un izmanto ilgtspējīgi. 

Turklāt Komisijas priekšlikums regulai, lai integrētu zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 

maiņā un mežsaimniecībā radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaistījumus klimata un 

enerģētikas satvarā 2030. gadam (LULUCF regula), kas pašlaik tiek izskatīta koplēmuma procedūrā 

(kurā likumdevēji 2017. gada 14. decembrī panāca pagaidu vienošanos), paredz, ka dalībvalstis 

nacionālā līmenī veic uzskaiti par emisijām vai piesaistījumiem, kas saistīti ar biomasas ražošanu 

enerģijas ieguvei, un ka LULUCF nozarei piemēro “bezdebeta noteikumu”. Tādēļ, ciktāl tas attiecas 

uz Komisijas priekšlikumiem par AED II un LULUCF, Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir 

izpildīts. 

Turklāt arī kopējā lauksaimniecības politika pašlaik ietver noteikumus aramzemes un zālāju 

augsnes organiskā oglekļa aizsardzībai. Tādējādi kopējās lauksaimniecības politikas mērķis ir 

aizsargāt augsnes organisko oglekli un tā veicināt biomasas ilgtspēju jomā, kurā tiek veikti KLP 

maksājumi. 

Kā norādīts Paziņojumā par pārtikas un lauksaimniecības nākotni, Komisijas nolūks ir stiprināt 

KLP mērķi attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu, vides aizsardzību un rīcību klimata politikas 

jomā. 

87. Sarunās par partnerības nolīgumiem un attiecīgajām programmām Komisija aktīvi atbalstīja 

sinerģiju veidošanu un papildināmību saistībā ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

izmantošanu, vienlaikus ņemot vērā arī pastāvošās valstu vai citas ES finansēšanas shēmas. Tomēr 

par izvēlēm saistībā ar īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis. 

Attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem — ELFLA var būt ļoti piemērots 

atbalsta mehānisms vietējiem projektiem, tādējādi papildinot citu esošo finansējumu. Turklāt tie 

nodrošinās finansējumu tiem potenciālajiem saņēmējiem lauku apvidos, kuri nav atbilstīgi saskaņā 

ar citu fondu prasībām. 

88. Saskaņā ar stratēģiskās plānošanas pieeju dalībvalstis var izvēlēties, kuru prioritāro jomu tās 

uzskata par piemērotāko, lai programmas ietvaros plānotu konkrētu pasākumu atbilstoši tā nolūkam. 

Tāpēc ir loģiski, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas projekti var parādīties dažādās prioritārajās 

jomās. 

3. ieteikums. Skaidras pamatnostādnes par ELFLA nozīmi saistībā ar atbalstu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā 

Pirmā rindkopa. Komisija var tikai daļēji pieņemt šo ieteikumu, jo pašlaik tā nespēj uzņemties 

konkrētas saistības attiecībā uz tiesību aktu priekšlikumiem periodam pēc 2020. gada. 

Komisija apņemas izanalizēt iespējamos veidus, kā nākamajā KLP stiprināt orientēšanos uz 

rezultātiem, panākot ES pievienoto vērtību un vienlaikus labāk atspoguļojot attiecīgo teritoriju 

vajadzības un centienus, kā norādīts Komisijas Paziņojumā COM(2017) 713 final. 
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Turklāt dalībvalstis/reģioni spēj vislabāk izlemt, kuri finansēšanas instrumenti ir vispiemērotākie 

viņu specifiskajā kontekstā un kā tos vislabāk apvienot, lai izmaksu ziņā vislietderīgākajā veidā 

sasniegtu atjaunojamo energoresursu enerģijas un lauku attīstības mērķus. 

Otrā rindkopa. Komisija pieņem šo ieteikumu un uzskata, ka jau ir to īstenojusi. 

Eiropas Lauku attīstības tīkla tīmekļa vietnē ir atrodama datubāze, kas ietver labās prakses 

piemērus, cita starpā saistībā ar atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, kurus atbalsta 

ELFLA, un uz kopienu balstītām pieejām šajā jomā. Turklāt Eiropas inovācijas partnerības 

lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai (EIP-AGRI) ietvaros nesen ir izveidota fokusa grupa 

“atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas un izmantošanas veicināšanai saimniecībās”; tās 

pirmā sanāksme notika 2017. gada 21. un 22. novembrī. 

89. Lai gan 2007.–2013. gada perioda sākumā tiešām nepastāvēja nekādi konkrēti rezultātu rādītāji 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem, KUNS 2007.–2013. gada periodam 

ietvēra tādu ietekmes rādītāju programmu izvērtēšanai, kas attiecās uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanas pieaugumu. Tas sniedza nedaudz informācijas atkarībā no tā, kādā apmērā 

programmās tika pievērsta uzmanība šim jautājumam. 

90. Saskaņā ar dalītās pārvaldības principu par LAP novērtējumu veikšanu ir atbildīgas dalībvalstis. 

Lauku attīstības programmu efektivitāti un lietderību izvērtēs, veicot paplašinātus novērtējumus, 

kuros VUNS rādītājus izmanto tikai kā instrumentu un papildina ar citu informāciju. Kopīgie 

rādītāji bija jānosaka, ņemot vērā datu pieejamību visās dalībvalstīs, sistēmas izmaksu lietderību un 

dalībvalstīm pieņemamu administratīvo slogu. 

Lai gan ar konkrētu programmu saistīti papildu rādītāji var padarīt ziņošanu grūtāk salīdzināmu, 

Komisija uzskata, ka tas ir pieņemami un var palīdzēt novērtēt programmas. 

91. Pašlaik tiek sagatavotas Komisijas pamatnostādnes par uzlabotajiem 2019. gada īstenošanas 

ziņojumiem. 

Kā norādīts pārdomās par periodu pēc 2020. gada, Komisija apņemas aplūkot iespējamos veidus, kā 

kopumā uzlabot KLP darbības rezultātu novērtēšanu. Ir plānots izstrādāt uzlabotu KLP īstenošanas 

modeli, kas būtu orientēts uz rezultātiem. Šai nolūkā uzticamības nodrošināšanas process būtu 

jāpielāgo uz rezultātiem orientētas politikas izstrādes prasībām, tostarp būtu jānosaka un jāpiemēro 

uzticami un izmērāmi rādītāji, kā arī jāveic uzticama darbības rezultātu uzraudzība un ziņošana par 

tiem. 

4. ieteikums. Vienkāršāks un pamatotāks uzraudzības un vērtēšanas satvars 

Komisija daļēji pieņem šo ieteikumu. Šis ieteikums jau ir īstenots attiecībā uz datiem par 

atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas izdevumiem un par atbalstīto projektu ietvaros 

saražoto atjaunojamo energoresursu enerģiju. Šī informācija tiks ietverta uzlabotajos 2019. gada 

īstenošanas ziņojumos. 

Tomēr Komisija nav pilnvarota pieprasīt dalībvalstīm šajos ziņojumos sniegt informāciju, kuru tām 

nebija noteikts apkopot no programmas plānošanas perioda sākuma, piemēram, datus par uzstādīto 

enerģijas jaudu. 

93. Lai ļautu pilnībā izmantot ELFLA finansējumu atbilstoši mērķiem, kas noteikti attiecīgajās 

lauku attīstības programmās, šajā plānošanas periodā programmu līmenī piemēro t. s. 

N+3 noteikumu. Tā mērķis ir samazināt risku, ka ELFLA finansējums tiks piešķirts, negūstot 

labumu, lai gan saskaņā ar dalītās pārvaldības un partnerības principu atlases procedūras 

programmas plānošanas periodā var pielāgot. 
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5. ieteikums. Efektīvāka projektu atlase, ņemot vērā lauku apvidiem radīto pievienoto vērtību 

un projekta dzīvotspēju 

Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir jāadresē dalībvalstīm. Lai gan saskaņā ar dalītās pārvaldības 

principu faktisko atlases procedūru un atlases kritēriju noteikšana ir dalībvalstu ziņā, Komisija 

turpinās darbu, lai mudinātu dalībvalstis piemērot attiecīgās atlases procedūras. 
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13.11.2017 

Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras 10.1.2018 
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Lai samazinātu ES siltumnīcefekta gāzu emisijas, atkarību 
no fosilā kurināmā un importētās enerģijas un tādējādi 
uzlabotu energoapgādes drošību, ir ļoti svarīgi vairāk 
izmantot atjaunojamo energoresursu enerģiju. Turklāt 
atjaunojamo energoresursu enerģija var sekmēt 
ilgtspējīgu attīstību lauku apvidos. Revīzijā mēs secinājām, 
ka ir iespējamas sinerģijas starp atjaunojamo 
energoresursu enerģijas politiku un fondiem, ar kuriem 
paredzēts veicināt ilgtspējīgu attīstību, taču līdz šim šīs 
sinerģijas lielākoties nav neizmantotas. ES atjaunojamo 
energoresursu enerģijas politikā nav formulēti pietiekami 
skaidri nosacījumi, kas sekmīgi saistītu atjaunojamo 
energoresursu enerģiju un lauku attīstību. Īpašajam 
finansējumam, kas pieejams lauku attīstībai, varētu būt 
zināma nozīme ES un dalībvalstu mērķu sasniegšanā 
atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, taču 
dalībvalstis ne vienmēr noteica prioritāti atjaunojamo 
energoresursu enerģijas projektiem, kuri varētu dot 
ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā. 
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