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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0392/296 

Grozījums Nr.  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

S&D 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. Lai samazinātu risku, ka tiek 

izmantoti meža biomasas produkti, kuri 

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, nav iegūti no celmiem 

un apaļkokiem un atbilst šādām prasībām: 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0392/297 

Grozījums Nr.  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

S&D 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 – 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 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 [1 gads pēc šīs 

direktīvas pieņemšanas dienas]. 

 (Aizstāj grozījumu Nr. 250, ko iesniegusi 

atbildīgā komiteja.) 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0392/298 

Grozījums Nr.  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE 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 tās 

enerģijas īpatsvars, 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, no oglekļa 

pārstrādes rezultātā saražotām degvielām 

un no atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas, visos transporta veidos 

2030. gadā ir vismaz 12 % no enerģijas 

galapatēriņa visā attiecīgās dalībvalsts 

transporta nozarē. 

 Dalībvalstis var nolemt, ka ne vairāk kā 

2 % no kopējā īpatsvara ir 

degviela/kurināmais, kas nodrošina 

26. panta 7. punktā noteikto 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

aiztaupījuma robežvērtību, ņemot vērā 

vidējo aritmētisko vērtību, aprēķinātu ar 

netiešu zemes izmantošanas maiņu 

saistītām emisijām, kuras rodas, iegūstot 

VIII pielikuma A daļā norādītās 

biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo sākvielas, vai kas ir sertificēts 

kā zema netiešas zemes izmantošanas 

maiņas riska ražojums. 

 (Aizstāj grozījumu Nr. 110, ko iesniegusi 
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atbildīgā komiteja.) 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0392/299 

Grozījums Nr.  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE 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 

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. 

Lai palīdzētu sasniegt 3. pantā minētos 

Savienības un nacionālos mērķrādītājus, 

kuri noteikti atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaram enerģijas 

galapatēriņā, dalībvalstis no 2021. gada 

1. janvāra 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, no oglekļa 

pārstrādes rezultātā saražotām degvielām 

un no atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas. 

 (Aizstāj grozījumu Nr. 216, ko iesniegusi 

atbildīgā komiteja.) 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0392/300 

Grozījums Nr.  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE 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 – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minimālais īpatsvars 2021. gadā ir vismaz 

1,5 %, un tas palielinās līdz vismaz 6,8 % 

2030. gadā atbilstīgi X pielikuma B daļā 

noteiktajai līknei. Šajā kopējā īpatsvarā 

modernās biodegvielas un biogāze, ko ražo 

no IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 

sākvielām, 2021. gada 1. janvārī veido 

vismaz 0,5 % no patēriņam vai 

izmantošanai tirgū piegādātajām transporta 

degvielām, un šī attiecība palielinās līdz 

vismaz 3,6 % 2030. gadā atbilstīgi 

X pielikuma C daļā noteiktajai līknei. 

Minimālais īpatsvars 2021. gadā ir vismaz 

1,5 %, un tas palielinās līdz vismaz 12 % 

2030. gadā atbilstīgi X pielikuma B daļā 

noteiktajai līknei. Šajā kopējā īpatsvarā 

modernās biodegvielas un biogāze, ko ražo 

no IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 

sākvielām, 2021. gada 1. janvārī veido 

vismaz 0,5 % no patēriņam vai 

izmantošanai tirgū piegādātajām transporta 

degvielām, un šī attiecība palielinās līdz 

vismaz 3,6 % 2030. gadā atbilstīgi 

X pielikuma C daļā noteiktajai līknei. 

Dalībvalstis var nolemt, ka ne vairāk kā 

2 % no kopējā īpatsvara ir 

degviela/kurināmais, kas nodrošina 

26. panta 7. punktā noteikto 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

aiztaupījuma robežvērtību, ņemot vērā 

vidējo aritmētisko vērtību, aprēķinātu ar 

netiešu zemes izmantošanas maiņu 

saistītām emisijām, kuras rodas, iegūstot 

VIII pielikuma A daļā norādītās 

biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo sākvielas, vai kas ir sertificēts 

kā zema netiešas zemes izmantošanas 

maiņas riska ražojums. 

 (Aizstāj grozījumu Nr. 217, ko iesniegusi 

atbildīgā komiteja.) 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0392/301 

Grozījums Nr.  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE 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 – 2.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Minimālais aviācijas nozarei piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars atbilst X pielikuma C daļā 

noteiktajai līknei. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0392/302 

Grozījums Nr.  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE 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 – 2.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai aprēķinātu autotransporta līdzekļiem 

piegādātās atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas īpatsvaru, ņem vērā tikai 

to no atjaunojamiem energoresursiem 

iegūtās elektrības daudzumu, kas patērēts 

īpaši ierīkotās uzlādes stacijās, un 

uzskata, ka patērētais daudzums ir piecas 

reizes lielāks par saražotās elektrības 

enerģijas saturu. 

Or. en 

Pamatojums 

Īpaši ierīkotās uzlādes stacijās tiek patērēts mazāk kā 20 % no visa elektrotransportlīdzekļu 

patērētā elektrības daudzuma. Lai ar šo direktīvu rosinātu autotransporta elektrifikāciju — 

rēķinoties ar patērētāju viedokli, kuri uzskata, ka trūkst uzlādes infrastruktūras, un tāpēc 

elektrotransportlīdzekļu pārdošanas apjoms ir ierobežots —, būtu jāņem vērā īpaši ierīkotās 

uzlādes stacijās autotransporta līdzekļiem patērētās elektrības daudzums, piemērojot 

reizināšanas koeficientu, ar ko atspoguļo — taču nepārvērtē — kopējo 

elektrotransportlīdzekļu patērētās elektrības daudzumu. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0392/303 

Grozījums Nr.  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE 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 – A daļa – h punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

h) Taleļļa un taleļļas darva. h) Taleļļas darva. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/304 

Grozījums Nr.  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE 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 – A daļa – q punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

q) Cits lignocelulozes materiāls, kā 

definēts 2. panta otrās daļas 

r) apakšpunktā, izņemot zāģbaļķus un 

finierklučus. 

q) Cits lignocelulozes materiāls, kā tas 

definēts 2. panta otrās daļas r) punktā, 

izņemot zāģbaļķus, finierklučus un 

rūpniecisko papīrmalku. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nešķirami saistīts ar 26. pantā minētajiem ilgtspējas kritērijiem. 

 

 


