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11.1.2018 A8-0392/337 

Grozījums Nr.  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Tāpēc ir lietderīgi Savienībai 

noteikt saistošu mērķrādītāju — vismaz 

27 % atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru. Dalībvalstīm savs devums šā 

mērķrādītāja sasniegšanā būtu jānosaka 

savu integrēto nacionālo enerģētikas un 

klimata plānu ietvaros atbilstoši Regulā 

[par pārvaldību] noteiktajam pārvaldības 

procesam. 

(7) Tāpēc ir lietderīgi Savienībai 

noteikt saistošu mērķrādītāju — vismaz 

45 % atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru. Saistoši nacionālie mērķrādītāji 

nodrošina taisnīgu un atbilstīgu 

sadalījumu. Lai to panāktu, kopējo 

palielinājuma apjomu, kurš ir jāpanāk 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas izmantošanu, ir lietderīgi sadalīt 

starp dalībvalstīm, par pamatu ņemot 

katras dalībvalsts īpatsvara vienlīdzīgu 

palielinājumu, kas ir noteikts pēc 

attiecīgās valsts IKP un pielāgots tā, lai 

tas atspoguļotu konkrētās valsts izejas 

pozīciju, un kas ir aprēķināts enerģijas 

bruto galapatēriņa izteiksmē, ņemot vērā 

centienus, kurus dalībvalstis jau ir 

īstenojušas attiecībā uz atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanu. 

Jau pieņemtās un vēl plānotās politikas 

nostādnes un pasākumi, ar ko iecerēts 

sasniegt nacionālo mērķrādītāju, 

dalībvalstīm būtu sīki jāizklāsta savos 

integrētajos nacionālajos enerģētikas un 

klimata plānos, īstenojot Regulā [par 

pārvaldību] noteikto pārvaldības procesu. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Grozījums Nr.  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 

1. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī direktīva izveido vienotu satvaru 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanas veicināšanai. Tā nosaka 

saistošu Savienības mērķrādītāju attiecībā 

uz atjaunojamo energoresursu enerģijas 

kopējo īpatsvaru enerģijas bruto 

galapatēriņā 2030. gadā. Tā arī nosaka 

noteikumus par finansiālu atbalstu no 

atjaunojamiem energoresursiem saražotai 

elektroenerģijai, atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas pašpatēriņu 

un atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes un transporta sektorā, 

reģionālo sadarbību dalībvalstu starpā un ar 

trešām valstīm, izcelsmes apliecinājumiem, 

administratīvajām procedūrām un 

informāciju un mācībām. Tā nosaka 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijus biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas kurināmajiem/degvielām. 

Šī direktīva izveido vienotu satvaru 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanas veicināšanai. Tajā nosaka 

saistošu minimālo Savienības mērķrādītāju 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas kopējo īpatsvaru enerģijas bruto 

galapatēriņā 2030. gadā. Šis Savienības 

mērķrādītājs dalībvalstīm ir jāsasniedz 

visām kopā un tādēļ jānosaka saistoši 

nacionālie mērķrādītāji. Direktīvā arī 

paredz noteikumus par finansiālu atbalstu 

no atjaunojamiem energoresursiem 

saražotai elektroenerģijai, par atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas pašpatēriņu, 

par atjaunojamu energoresursu 

energokopienām un par atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanu 

siltumapgādes un aukstumapgādes sektorā 

un transporta nozarē, par pārrobežu un 

reģionālo sadarbību dalībvalstu starpā un ar 

trešām valstīm, ko īsteno ar statistiskiem 

pārvedumiem starp dalībvalstīm, kopīgiem 

projektiem, kopīgām un atklātām 

iepirkuma procedūrām un kopīgām 

atbalsta shēmām, par izcelsmes 

apliecinājumiem, par administratīvajām 

procedūrām un par informāciju un 

mācībām, kā arī par tīklu un 

siltumapgādes un aukstumapgādes 
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infrastruktūras pieejamību un 

ekspluatāciju atjaunojamo energoresursu 

enerģijas izmantošanas nolūkā. Tajā 

nosaka ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma kritērijus 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Grozījums Nr.  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis kopīgi nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars Savienības enerģijas bruto 

galapatēriņā līdz 2030. gadam sasniedz 

vismaz 27 %. 

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 

saskaņā ar šo direktīvu aprēķinātais 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars valsts 2030. gada enerģijas bruto 

galapatēriņā vismaz ir vienāds ar vispārējo 

nacionālo mērķrādītāju, kas attiecībā uz 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru minētajā gadā ir noteikts 

I pielikuma A daļas tabulas ceturtajā ailē. 

Šādi vispārēji nacionālie mērķrādītāji ir 

obligāti un atbilst saistošajam Savienības 

mērķrādītājam — atjaunojamo 

energoresursu enerģijas vismaz 45 % 

īpatsvaram Savienības 2030. gada 

enerģijas bruto galapatēriņā. Dalībvalstis 

sāk īstenot pienācīgi izstrādātus 

pasākumus, lai panāktu, ka no 

atjaunojamiem energoresursiem saražotas 

enerģijas īpatsvars ir vienāds vai lielāks 

par to, kas norādīts I pielikuma Aa daļas 

indikatīvajā līknē. Šādi pasākumi ir 

iekļauti integrētajos valsts enerģētikas un 

klimata pārmaiņu plānos, un saskaņā ar 

Regulu ... [par Enerģētikas savienības 

pārvaldi] par tiem ir paziņots Komisijai. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Grozījums Nr.  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Atkāpjoties no 1. punkta, 

dalībvalstis nodrošina, ka līdz 

2021. gadam tiek izbeigts jebkāds 

finansiāls atbalsts enerģijas ieguvei no 

sadzīves atkritumu sadedzināšanas vai 

līdzsadedzināšanas cementa krāsnīs. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nenonāktu pretrunā ar atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhiju un nekavētu pāreju uz ilgtspējīgākām atkritumu apsaimniekošanas sistēmām un uz 

aprites ekonomiku. Patiesībā finansiāli stimuli enerģijai, kuru iegūst no sadzīves atkritumiem, 

kropļo atkritumu tirgu, jo atgūt enerģiju no atkritumiem kļūst salīdzinoši lētāk nekā veikt 

pasākumus, ar ko novērš atkritumu rašanos un nodrošina to pārstrādi. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Grozījums Nr.  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 – 4.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b No biomasas saražotas 

elektroenerģijas atbalsta shēmas izstrādā 

tā, lai nepieļautu izkropļojumus materiālu 

tirgos. 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, kurās izmanto biomasu un jo īpaši koksnes 

biomasu, varētu konkurēt ar citiem šī paša resursa izmantošanas veidiem. Konkurences risks 

būtu jāuzsver, un atbalsta shēmā priekšroka būtu jādod materiālu atkārtotai izmantošanai, 

nevis enerģijas reģenerācijai. Publiskā sektora iestādēm būtu jāpanāk gan ekonomikas, gan 

vides ziņā visefektīvākā resursu izmantošana un jāveicina biomasas izmantošana pēc 

kaskādes principa. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Grozījums Nr.  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 – 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 daļu, 

ko patērē transportā, ja to ražo no pārtikas 

vai dzīvnieku barības kultūraugiem, neņem 

vērā kā attiecīgās dalībvalsts enerģijas 

galapatēriņa elementu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir ārkārtīgi daudz zinātnisko datu, kas liecina, ka no pārtikas un barības kultūraugiem iegūta 

biodegviela, bioloģiskais šķidrais kurināmais un biomasas kurināmais/degviela nedod 
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gandrīz nekādu labumu oglekļa aiztaupījumu ziņā, turklāt minētie kurināmā veidi nav 

piemēroti izmantošanai enerģētikas nozarē. Eiropas Savienībai būtu jāpievēršas tiem 

degvielas/kurināmā veidiem un energoresursiem, kuri maz ietekmē netiešu zemes 

izmantošanas maiņu (ILUC) vai kuriem šādas ietekmes vispār nav. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Grozījums Nr.  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 

25. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. No 2021. gada 1. janvāra 

dalībvalstis prasa degvielas piegādātājiem 

kopējā transporta degvielu apjomā, ko tie 

kalendārajā gadā piegādā patēriņam vai 

izmantošanai tirgū, panākt minimālo 

īpatsvaru enerģijas, ko iegūst no 

modernajām biodegvielām un citām 

biodegvielām un biogāzes, ko ražo no 

IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidrajām un gāzveida 

transporta degvielām, no atkritumiem 

iegūtām fosilajām degvielām un 
atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas. 

1. No 2021. gada 1. janvāra 

dalībvalstis prasa degvielas piegādātājiem 

kopējā transporta degvielu apjomā, ko tie 

kalendārajā gadā piegādā patēriņam vai 

izmantošanai tirgū, panākt minimālo 

īpatsvaru enerģijai, kuru iegūst no 

modernajām biodegvielām un citām 

biodegvielām un biogāzes, ko ražo no 

IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām, un 

kuru iegūst no nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunojamo energoresursu šķidrajām un 

gāzveida transporta degvielām un no 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas. 

Or. en 

Pamatojums 

Mazoglekļa fosilo kurināmo, pat ja tas iegūts no atkritumiem, nevar uzskatīt par atjaunojamu 

energoresursu. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Grozījums Nr.  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 

25. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) lai aprēķinātu skaitītāju, ņem vērā 

visiem transporta sektoriem piegādāto 

moderno biodegvielu un citu no 

IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām 

saražoto biodegvielu un biogāzes, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidro un gāzveida 

transporta degvielu un no atkritumiem 

iegūto fosilo degvielu enerģijas saturu un 

autotransporta līdzekļiem piegādāto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju. 

b) lai aprēķinātu skaitītāju, ņem vērā 

visiem transporta sektoriem piegādāto 

moderno biodegvielu un citu no 

IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām 

saražoto biodegvielu un biogāzes, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidro un gāzveida 

transporta degvielu enerģijas saturu un 

autotransporta līdzekļiem piegādāto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju. 

Or. en 

Pamatojums 

Mazoglekļa fosilo kurināmo, pat ja tas iegūts no atkritumiem, nevar uzskatīt par atjaunojamu 

energoresursu. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Grozījums Nr.  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Biomasas kurināmajiem 2.–7. punktā 

noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem 

jāatbilst tikai tad, ja tos izmanto 

elektroenerģijas, siltuma un aukstuma vai 

degvielu ražošanas iekārtās, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka cieto biomasas 

kurināmo gadījumā un kuru elektriskā 

jauda ir 0,5 MW vai lielāka gāzveida 

biomasas kurināmo gadījumā. Dalībvalstis 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijus var piemērot 

iekārtām ar mazāku ieejas jaudu. 

Ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijiem, kas noteikti 

2.-7. punktā, biomasas kurināmajiem ir 
jāatbilst tikai tad, ja tos izmanto 

elektroenerģijas, siltuma un aukstuma vai 

degvielu ražošanas iekārtās, kuru ieejas 

jauda ir 1 MW vai lielāka cieto biomasas 

kurināmo gadījumā un kuru elektriskā 

jauda ir 0,5 MW vai lielāka gāzveida 

biomasas kurināmo gadījumā. Dalībvalstis 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijus var piemērot 

iekārtām ar mazāku ieejas jaudu. 

Or. en 

Pamatojums 

Lielākajai daļai biomasas iekārtu attiecīgā jauda ir mazāka par 20 MW, un arī šādām 

iekārtām būtu jāatbilst ilgtspējas kritērijiem. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Grozījums Nr.  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

EFDD 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 – 5. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Lai samazinātu risku, ka tiek 

izmantoti meža biomasas produkti, kas 

neatbilst ilgtspējas principiem, no meža 

biomasas ražotas biodegvielas, bioloģiskie 

šķidrie kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, ko ņem vērā 

1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos, atbilst šādām 

prasībām: 

5. No meža biomasas iegūtas 

biodegvielas, bioloģiskie šķidrie kurināmie 

un biomasas kurināmie/degvielas, ko ņem 

vērā 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos, nedrīkst būt ražoti no 

stumbra koksnes vai celmiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāveicina bioenerģijas ieguve tikai no atkritumiem un atlikumiem. 

 

 


