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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 

25. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 

pieslēguma atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas ražošanas iekārtai, 

i) kuras ekspluatācija uzsākta pēc 

iekārtas, kas ražo nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunojamo energoresursu šķidro un 

gāzveida transporta degvielu, vai 

vienlaicīgi ar šādu iekārtu un ii) kura nav 

pieslēgta tīklam, var pilnā apjomā ieskaitīt 

kā atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju attiecīgās nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas 

ražošanas vajadzībām; 

Tomēr elektroenerģiju var pilnā apjomā 

ieskaitīt kā atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju attiecīgās nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas 

ražošanas vajadzībām, ja iekārta, kas ražo 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidro un gāzveida 

degvielu, ir i) pieslēgta tieši atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanas 

iekārtai vai ii) savienota ar elektrotīkla 

pieslēguma punktu un ja tiek izmantots 

tikai atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pārpalikums, lai nepieļautu, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošana samazinās, jo vienā vai 

vairākos sprieguma līmeņos elektrotīkls 

nedarbojas pietiekami efektīvi. Lai 

attiecīgi pierādītu ii) gadījumā minēto, 

Komisija līdz 2019. gadam sniedz 

atbilstošus norādījumus un nosaka 

kārtību, kādā šāds pierādījums ir jāsniedz; 

Or. en 
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Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 8. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Elektroenerģiju, kas no biomasas 

kurināmajiem ražota iekārtās, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka, 1. punkta a), b) 

un c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā tikai tad, ja tā ir ražota, izmantojot 

augstas efektivitātes koģenerācijas 

tehnoloģiju, kas definēta 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 34. punktā. 

Šo noteikumu 1. punkta a) un 

b) apakšpunkta nolūkā piemēro tikai 

iekārtām, kuru ekspluatācija uzsākta pēc 

[3 gadi no šīs direktīvas pieņemšanas 

dienas]. Šis noteikums 1. punkta 

c) apakšpunkta nolūkā neskar atbalstu no 

publiskā sektora līdzekļiem, ko sniedz 

saskaņā ar shēmām, kuras apstiprinātas līdz 

[3 gadi pēc šīs direktīvas pieņemšanas 

dienas]. 

Elektroenerģiju, kas no biomasas 

kurināmajiem ražota iekārtās, kuru 

uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda 

ir 20 MW vai lielāka, šā panta 1. punkta 

a), b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos 

ņem vērā tikai tad, ja tā ir ražota, 

izmantojot augstas efektivitātes 

koģenerācijas tehnoloģiju, kas definēta 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 34. punktā, 

vai ja tā ir ražota tikai elektroenerģijas 

ieguvei paredzētās iekārtās, kuru neto 

elektriskais lietderības koeficients 

sasniedz vismaz 40 % un kurās netiek 

izmantots fosilais kurināmais. Šo 

noteikumu šā panta 1. punkta a) un 

b) apakšpunkta nolūkā piemēro tikai 

iekārtām, kuru ekspluatācija uzsākta pēc 

[3 gadi no šīs direktīvas pieņemšanas 

dienas]. Šis noteikums šā panta 1. punkta 

c) apakšpunkta nolūkā neskar atbalstu no 

publiskā sektora līdzekļiem, ko sniedz 

saskaņā ar shēmām, kuras apstiprinātas līdz 

[1 gads pēc šīs direktīvas pieņemšanas 

dienas]. 

Or. en 


