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11.1.2018 A8-0392/313 

Grozījums Nr.  313 

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 

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 



 

AM\1143310LV.docx  PE614.327v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

limitu, to samazinot ne vairāk kā līdz 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Grozījums Nr.  314 

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 

4. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Finansiāls atbalsts atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijai 

Atbalsts atjaunojamo energoresursu 

enerģijai 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Grozījums Nr.  315 

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 

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 
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iespējamās sistēmas integrācijas izmaksas 

vai tīkla ierobežojumus. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Grozījums Nr.  316 

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 A8-0392/317 

Grozījums Nr.  317 

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 

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 iekārtās, kuras sākotnēji 

bija cietā fosilā kurināmā iekārtas, bet ir 

attiecīgi pārveidotas, vai ir ražota ar 

augstas efektivitātes elektroenerģijas 

tehnoloģiju, kura nodrošina ar 

labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 

paņēmieniem saistītos energoefektivitātes 

līmeņus (LPTP SEEL), kā tie ir noteikti 

Komisijas Īstenošanas 

lēmumā (ES) 2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Grozījums Nr.  318 

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 

26. pants – 10. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. Šā panta 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos 

dalībvalstis var noteikt papildu ilgtspējas 

prasības biomasas 

kurināmajiem/degvielām. 

svītrots 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Grozījums Nr.  319 

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 

VI pielikums – B daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – 1. formula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

AIZTAUPĪJUMS = (EF(t) – EB(t)/ EF(t) 

 

AIZTAUPĪJUMS = (EF(t) – EB(t))/ EF(t) 

 

Or. en 

Pamatojums 

Piedāvātā formula nav matemātiski pareiza. Esošā formula ir matemātiski pareiza — tās 

rezultāts ir bezdimensiju proporcija, kas, izteikta attiecībā pret 100 %, ir SEG samazinājuma 

īpatsvars.  

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 A8-0392/320 

Grozījums Nr.  320 

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 

IX pielikums – A daļa – b punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) Jauktu sadzīves atkritumu 

biomasas frakcija, bet tas neattiecas uz 

dalītiem mājsaimniecības atkritumiem, 

attiecībā uz kuriem jāievēro 

Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 

2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 

pārstrādes mērķi. 

b) Sadzīves atkritumu atlikuma 

biomasas frakcija, attiecībā uz kuru jāpilda 

Direktīvā 2008/98/EK noteiktie dalītas 

savākšanas pienākumi. 

Or. en 


