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11.1.2018 A8-0392/321 

Grozījums Nr.  321 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE 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 – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 

nacionālā rīcībpolitika un cita starpā arī 

atbalsta shēmas, ko tās izstrādā, atbilst 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, 

kā tā ir noteikta Direktīvas 2008/98/EK 

4. pantā, un ka nav būtiskas kropļojošas 

ietekmes uz (blakus)produktu, atkritumu 

vai atlikumu tirgiem. Tādēļ dalībvalstis 

regulāri izvērtē savu nacionālo 

rīcībpolitiku un pamato jebkādas atkāpes, 

sniedzot ziņojumus saskaņā ar Regulas 

[par pārvaldību] 18. panta c) punkta 

prasībām. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/322 

Grozījums Nr.  322 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE 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 

4. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai sasniegtu 3. panta 1. punktā 

nosprausto Savienības mērķrādītāju, 

dalībvalstis, ievērojot valsts atbalsta 

noteikumus, var izmantot atbalsta shēmas. 

Atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas atbalsta shēmas izstrādā 

tā, lai izvairītos no liekas elektroenerģijas 

tirgu kropļošanas un nodrošinātu, ka 

ražotāji ņem vērā elektroenerģijas 

pieprasījumu un piedāvājumu, kā arī 

iespējamos tīkla ierobežojumus. 

1. Lai sasniegtu nosprausto Savienības 

mērķrādītāju un 3. pantā minētos 

nacionālos mērķrādītājus vai lai sasniegtu 

augstākus mērķrādītājus, dalībvalstis, 

saskaņā ar LESD 195. pantu un ievērojot 

tā 107. un 108. pantu, var izmantot 

atbalsta shēmas. 

Tiecoties nepieļaut liekus izkropļojumus 

izejvielu tirgos, atbalsta shēmas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ieguvei no biomasas būtu jāizstrādā tā, lai 

šīs shēmas neveicinātu biomasas 

nevēlamu izmantošanu galvenokārt 

enerģijas ražošanai, ja attiecīgo biomasu 

var izmantot rūpnieciskām vajadzībām vai 

materiāliem, tā nodrošinot augstāku 

pievienoto vērtību, un tas cita starpā 

nozīmē, ka priekšroku varētu dot 

atkritumu un atlikumu izmantošanai. 

Dalībvalstīm būtu jāņem vērā pieejamais 

biomasas ilgtspējīga piedāvājuma apjoms. 
Atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas atbalsta shēmas ir balstītas 

uz tirgu, lai nepieļautu elektroenerģijas 

tirgu izkropļošanu, un tās nodrošina, ka 

ražotāji ņem vērā elektroenerģijas 

pieprasījumu un piedāvājumu, kā arī 

iespējamās sistēmas integrācijas izmaksas 
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vai tīkla ierobežojumus. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/323 

Grozījums Nr.  323 

Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

Fredrick Federley 

ALDE 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 

26. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr biodegvielām, bioloģiskajiem 

šķidrajiem kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām, ko ražo no 

atkritumiem un atlikumiem, kas nav 

lauksaimniecības, akvakultūras, 

zvejniecības un mežsaimniecības atlikumi, 

ir jāatbilst vienīgi 7. punktā noteiktajiem 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem, lai tos ņemtu vērā šā punkta a), 

b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos. Šo 

noteikumu piemēro arī atkritumiem un 

atlikumiem, ko vispirms pārstrādā 

produktā, kuru pēc tam pārstrādā 

biodegvielās, bioloģiskajos šķidrajos 

kurināmajos un biomasas 

kurināmajos/degvielās. 

Biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām, ko ražo no 

atkritumiem un atlikumiem, kas nav 

lauksaimniecības, akvakultūras, 

zvejniecības un mežsaimniecības atlikumi, 

ir jāatbilst vienīgi 7. punktā noteiktajiem 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem, lai tos ņemtu vērā šā punkta a), 

b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos. 

Tomēr ir nodrošināts, ka no atkritumiem 

un atlikumiem, uz kuriem attiecas 

Direktīva 2008/98/EK, tos ražo, ievērojot 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 

principu, kā tas izklāstīts 

Direktīvā 2008/98/EK. Šo noteikumu 

piemēro arī atkritumiem un atlikumiem, ko 

vispirms pārstrādā produktā, kuru pēc tam 

pārstrādā biodegvielās, bioloģiskajos 

šķidrajos kurināmajos un biomasas 

kurināmajos/degvielās. 

Or. en 

 

 


