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11.1.2018 A8-0392/305 

Grozījums Nr.  305 

José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE grupas vārdā 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – ee punkts 

 

 

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 

sākvielām saražotas biodegvielas un 

biodegvielas, kuras saražotas no 

atkritumiem un biomasas atlikuma, kas 

nav radušies no pārtikas un/vai barības 

kultūraugiem, ja šāda biomasa atbilst 

26. pantā noteiktajiem ilgtspējas 

kritērijiem; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/306 

Grozījums Nr.  306 

José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE grupas vārdā 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 

atjaunojamiem energoresursiem saražotas 

enerģijas patēriņa īpatsvars visos 

transporta veidos 2030. gadā ir vismaz 

12 % no enerģijas galapatēriņa visā 

attiecīgās dalībvalsts transporta nozarē. 

Lai sasniegtu mērķi — 12 % no enerģijas 

galapatēriņa nodrošināt no 

atjaunojamiem energoresursiem, 

dalībvalstis no 2021. gada 1. janvāra 

prasa degvielas piegādātājiem panākt 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

minimālo īpatsvaru, kas noteikts 

25. pantā. 

 No biodegvielu un biogāzes izmantošanas 

iegūtos siltumnīcefekta gāzu emisijas 

aiztaupījumus var ņemt vērā, nosakot, 

ciktāl šis mērķis ir sasniegts, ja 

aiztaupījumi ir nodrošināti atbilstoši 

26. panta 7. punktā noteiktajiem 

kritērijiem, salīdzinot ar fosilo 

kurināmo/degvielu pēc 28. panta 

1. punktā izklāstītās metodes. 

 Ja no pārtikas un barības kultūraugiem 

ražotas biodegvielas īpatsvars dalībvalstī 
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nesasniedz 2 % un tāpēc ar to nepietiek, 

lai segtu starpību starp īpatsvaru, kas 

obligāti jāpanāk degvielas piegādātājam, 

un transporta nozarei noteikto 12 % 

īpatsvara mērķi, dalībvalsts var attiecīgi 

pielāgot savu 7. panta 1. punktā norādīto 

limitu, to samazinot ne vairāk kā līdz 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Grozījums Nr.  307 

José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE grupas vārdā 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija) 

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

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 4. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot dalībvalsts atjaunojamo 

energoresursu enerģijas bruto galapatēriņu, 

biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo, kā arī biomasas degvielu daļa, 

ko patērē transportā, ja to ražo no pārtikas 

vai dzīvnieku barības kultūraugiem, 

nepārsniedz 7 % no enerģijas galapatēriņa 

attiecīgās dalībvalsts autotransportā un 

dzelzceļa transportā. Šo limitu samazina 

līdz 3,8 % 2030. gadā pēc X pielikuma 

A daļā noteiktās trajektorijas. Dalībvalstis 

var noteikt zemāku limitu un nošķirt 

dažādu veidu biodegvielas, bioloģiskos 

šķidros kurināmos un biomasas degvielas, 

kas saražotas no pārtikas un dzīvnieku 

barības kultūraugiem, piemēram, nosakot 

zemāku limitu tai pārtikas vai dzīvnieku 

barības kultūraugu biodegvielu daļai, ko 

saražo no eļļas kultūraugiem, ņemot vērā 

netiešo zemes izmantošanas maiņu. 

Aprēķinot dalībvalsts atjaunojamo 

energoresursu enerģijas bruto galapatēriņu, 

biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo, kā arī biomasas degvielu daļa, 

ko patērē transportā, ja to ražo no pārtikas 

vai dzīvnieku barības kultūraugiem, nav 

lielāka par šādu degvielu/kurināmā 

īpatsvaru attiecīgās dalībvalsts 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

2017. gada bruto galapatēriņā un 

nepārsniedz 7 % no bruto galapatēriņa 

attiecīgās dalībvalsts autotransportā un 

dzelzceļa transportā. 

No palmu eļļas ražotas biodegvielas un 

bioloģiskā šķidrā kurināmā īpatsvars no 

2021. gada ir 0 %. Dalībvalstis var noteikt 

zemāku limitu un nošķirt dažādu veidu 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas degvielas, kas 

saražotas no pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugiem, piemēram, nosakot zemāku 

limitu tai pārtikas vai dzīvnieku barības 

kultūraugu biodegvielu daļai, ko saražo no 

eļļas kultūraugiem, ņemot vērā netiešo 

zemes izmantošanas maiņu un citu 

neplānotu ietekmi uz ilgtspēju. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Grozījums Nr.  308 

José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE grupas vārdā 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 32. pantu 

pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt 

IX pielikuma A un B daļā sniegto sākvielu 

sarakstu, lai sākvielas pievienotu, bet ne 

tāpēc, lai tās svītrotu. Ikviena deleģētā 

akta pamatā ir jaunāko zinātnisko un 

tehnisko sasniegumu analīze, kurā 

pienācīgi ņemti vērā Direktīvā 2008/98/EK 

noteiktie atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijas principi, ievērojot Savienības 

ilgtspējas kritērijus, un kura pamato 

atzinumu, ka attiecīgā sākviela nerada 

papildu pieprasījumu pēc zemes un veicina 

atkritumu un atlikumu izmantošanu, reizē 

neatstājot būtisku negatīvu ietekmi uz 

(blakus)produktu, atkritumu vai atlikumu 

tirgu, sniedzot būtiskus siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījumus salīdzinājumā 

ar fosilajiem kurināmajiem/degvielām un 

neradot risku negatīvi ietekmēt vidi un 
bioloģisko daudzveidību. 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 32. pantu 

pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt 

IX pielikuma A un B daļā sniegto sākvielu 

sarakstu. Ikviena deleģētā akta pamatā ir 

jaunāko zinātnisko un tehnisko sasniegumu 

analīze, kurā pienācīgi ņemti vērā aprites 

ekonomikas principi un 

Direktīvā 2008/98/EK noteiktā atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhija, ievērojot 

Savienības ilgtspējas kritērijus, un kura 

pamato atzinumu, ka attiecīgā sākviela 

nerada papildu pieprasījumu pēc zemes un 

veicina atkritumu un atlikumu 

izmantošanu, un vienlaikus neatstāj 

būtisku negatīvu ietekmi uz 

(blakus)produktu, atkritumu vai atlikumu 

tirgu, sniedz būtiskus siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījumus salīdzinājumā ar 

fosilajiem kurināmajiem/degvielām, ko 

apliecina emisiju aprites cikla izvērtējums, 
un nerada videi un bioloģiskajai 

daudzveidībai nelabvēlīgas ietekmes risku. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/309 

Grozījums Nr.  309 

José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE grupas vārdā 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ik pēc diviem gadiem Komisija izvērtē 

IX pielikuma A un B daļā iekļauto sākvielu 

sarakstu, lai tam pievienotu sākvielas, 

saskaņā ar šajā punktā noteiktajiem 

principiem. Pirmo izvērtēšanu veic ne 

vēlāk kā sešus mēnešus pēc [šīs direktīvas 

spēkā stāšanās dienas]. Komisija attiecīgā 

gadījumā pieņem deleģētos aktus, ar 

kuriem groza IX pielikuma A un B daļā 

sniegto sākvielu sarakstu, lai sākvielas 

pievienotu, bet ne tāpēc, lai tās svītrotu. 

Reizi divos gados Komisija izvērtē 

IX pielikuma A un B daļā iekļauto sākvielu 

sarakstu, lai tam pievienotu sākvielas, 

saskaņā ar šajā punktā noteiktajiem 

principiem. Pirmo izvērtēšanu veic ne 

vēlāk kā sešus mēnešus pēc [šīs direktīvas 

spēkā stāšanās dienas]. Komisija attiecīgā 

gadījumā pieņem deleģētos aktus, ar 

kuriem groza IX pielikuma A un B daļā 

sniegto sākvielu sarakstu, lai sākvielas 

pievienotu. Komisija 2025. gadā veic īpašu 

novērtējumu, lai svītrotu IX pielikumā 

iekļautās sākvielas, un tā rezultātā 

attiecīgu deleģēto aktu Komisija pieņem 

viena gada laikā pēc novērtējuma 

veikšanas. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Grozījums Nr.  310 

José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE grupas vārdā 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Sākvielas no IX pielikuma svītro tikai pēc 

tam, kad ir notikusi sabiedriskā 

apspriešana, un ievērojot 6. pantā 

noteiktos finansiālā atbalsta stabilitātes 

principus. Neskarot 26. panta 

noteikumus, gadījumā, ja sākvielas tiek 

svītrotas, būtu jāļauj jau uzstādītajām 

iekārtām, kuras ražo biodegvielu no 

attiecīgajām sākvielām, šādi saražotās 

enerģijas daudzumu uzskatīt par 

atjaunojamo energoresursu enerģiju un 

ņemt to vērā, nosakot, ciktāl ir izpildīts 

pienākums, kas degvielas piegādātājam 

noteikts 25. pantā, un tomēr 

nepārsniedzot to vēsturisko ražošanas 

līmeni. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Grozījums Nr.  311 

José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE grupas vārdā 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – B daļa – c punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) melase, ko ražo kā cukurniedru un 

cukurbiešu rafinēšanas blakusproduktu 

ar nosacījumu, ka tiek ievēroti labākie 

nozares standarti attiecībā uz cukura 

iegūšanu. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nešķirami saistīts ar citiem grozījumiem, kas iesniegti attiecībā uz 

noteikumiem, kurus Komisija savā priekšlikumā ir grozījusi. Šis grozījums ir vajadzīgs 

loģiskai teksta konsekvencei un ir nešķirami saistīts ar citiem grozījumiem. 
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11.1.2018 A8-0392/312 

Grozījums Nr.  312 

Fredrick Federley 

ALDE grupas vārdā 

José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2017 

José Blanco López 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – A daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

A daļa. [...] svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nešķirami saistīts ar citiem grozījumiem, kas iesniegti attiecībā uz 

noteikumiem, kurus Komisija savā priekšlikumā ir grozījusi. Šis grozījums ir vajadzīgs 

loģiskai teksta konsekvencei un ir nešķirami saistīts ar citiem grozījumiem. 

 


