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10.1.2018 A8-0392/286 

Grozījums Nr.  286 

Adina-Ioana Vălean 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

63.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (63a) Sagaidāms, ka modernās 

biodegvielas būs svarīgas siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai aviācijas 

nozarē, un tāpēc iekļaušanas pienākums 

jo īpaši būtu arī jāpilda tieši attiecībā uz 

degvielām, ko piegādā aviācijai. Gan 

Savienības, gan dalībvalstu līmenī būtu 

jāizstrādā politikas nostādnes, ar ko 

rosina īstenot operatīvus pasākumus 

degvielas taupīšanai pārvadājumos, un 

jāveic arī pētniecība un izstrāde, cenšoties 

palielināt ar vēja un saules enerģiju 

darbināma jūras transporta īpatsvaru. 

Or. en 

Pamatojums 

Saistīts ar 25. panta grozījumiem. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Grozījums Nr.  287 

Adina-Ioana Vălean 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

68.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (68a) Būtu vēl vairāk jāuzsver sinerģija 

starp aprites ekonomiku, bioekonomiku 

un atjaunojamo energoresursu enerģijas 

veicināšanu, tā tiecoties panākt, ka 

izejvielas tiek izmantotas visvērtīgākajā 

veidā un ar vislabāko rezultātu attiecībā 

uz vidi. Politikas pasākumos, ko Savienība 

un dalībvalstis pieņem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošanas 

atbalstam, vienmēr būtu jāņem vērā 

resursu efektīvas izmantošanas un 

biomasas optimālas izmantošanas 

princips. 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu direktīvā būtu jāiestrādā aprites ekonomikas un bioekonomikas 

principi, un ar to būtu jāveicina otrreizējo izejvielu tirgus. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Grozījums Nr.  288 

Adina-Ioana Vălean 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) „atjaunojamo energoresursu 

enerģija” ir enerģija no atjaunojamiem 

nefosilajiem energoresursiem, proti, vēja, 

saules (saules siltumenerģija un saules 

fotoelementu enerģija) un ģeotermālā 

enerģija, apkārtējās vides siltums, 

plūdmaiņu, viļņu un cita jūras enerģija, 

hidroenerģija, biomasas enerģija, atkritumu 

poligonu gāzes, notekūdeņu attīrīšanas 

staciju gāzes un biogāzu enerģija; 

a) „atjaunojamo energoresursu 

enerģija” ir enerģija no atjaunojamiem 

nefosilajiem energoresursiem, proti, vēja, 

saules (saules siltumenerģija un saules 

fotoelementu enerģija) un ģeotermālā 

enerģija, apkārtējās vides enerģija, 

plūdmaiņu, viļņu un cita jūras enerģija, 

hidroenerģija, biomasas enerģija, 

biometāns, atkritumu poligonu gāzes, 

notekūdeņu attīrīšanas staciju gāzes un 

biogāzu enerģija; 

Or. en 

Pamatojums 

Galvenajā atjaunojamo energoresursu enerģijas definīcijā būtu jāiekļauj biometāns. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Grozījums Nr.  289 

Adina-Ioana Vălean 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) „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; 

c)  „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, 

bet ne kūdra un ģeoloģisko veidojumu 

un/vai fosilizējies materiāls —, kā arī 

atkritumu, tostarp bioloģiskas izcelsmes 

rūpniecības, komerciālu un sadzīves 

atkritumu, bioloģiski noārdāmā frakcija un 

baktērijas; 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāprecizē, ka kūdra un cits ģeoloģisko veidojumu vai fosilizējies materiāls nav biomasa. 

Baktērijas ir atjaunojama biomasa, kas veidojas ar fotosintēzi vai bez tās. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Grozījums Nr.  290 

Adina-Ioana Vălean 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – g apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) „biodegviela” ir šķidrā degviela, ko 

izmanto transportā un iegūst no biomasas; 

g) „biodegviela” ir šķidrā vai gāzveida 

degviela, ko izmanto transportā un iegūst 

no biomasas vai ar biomasu; 

Or. en 

Pamatojums 

Biodegvielas definīcijai būtu jāattiecas gan uz šķidro, gan gāzveida biodegvielu. Biomasa var 

darboties kā bioloģisks katalizators, kas degvielu ļauj iegūt tieši biomasas augšanas 

rezultātā. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Grozījums Nr.  291 

Adina-Ioana Vălean 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – s apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

s) „nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunojamo energoresursu šķidrā vai 

gāzveida transporta degviela” ir šķidrā vai 

gāzveida degviela, kura nav biodegviela un 

kuras enerģijas saturu veido atjaunojamie 

energoresursi, izņemot biomasu, un kuru 

izmanto transportā; 

s) „nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunojamo energoresursu šķidrā vai 

gāzveida transporta degviela” ir šķidrā vai 

gāzveida degviela, kuru izmanto 

transportā, kura nav biodegviela un kuras 

enerģijas saturu veido atjaunojamie 

energoresursi, izņemot biomasu, un kurai 

katra oglekļa sākviela ir iegūta no 

apkārtējā gaisa; 

Or. en 

Pamatojums 

Šim noteikumam nebūtu jāattiecas uz oglekļa uztveršanas un atkārtotas izmantošanas 

rezultātā rūpnieciski iegūtām sākvielām, jo šāds ogleklis nebūtu noturīgs. Izmaiņas 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo energoresursu šķidrās vai gāzveida transporta degvielas 

definīcijā ir saistītas ar 25. pantu, saskaņā ar kuru to var ņemt vērā, nosakot jauno 

iekļaušanas pienākumu. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Grozījums Nr.  292 

Adina-Ioana Vălean 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ee apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ee) „modernas biodegvielas” ir no 

IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 

sākvielām saražotas biodegvielas; 

ee) „modernas biodegvielas” ir no 

IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 

atkritumu un atlikumu sākvielām 

saražotas biodegvielas, kuras atbilst 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 

principam un kurām — kā to apliecina 

reģionālā analīze, — nav būtiskas ar 

izmantošanas veida maiņu saistītas 

ietekmes vai būtiskas kropļojošas ietekmes 

uz produktu, atkritumu vai atlikumu 

tirgu; 

Or. en 


