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Grozījums Nr. 957
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
25. pants – 1. punkts
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazināšana transporta nozarē ar 
atjaunojamās enerģijas izmantojumu

Siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazināšana transporta nozarē ar 
atjaunīgās elektroenerģijas, nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu, kā arī no 
IX pielikumā minētajām izejvielām ražotu 
biodegvielu un biogāzes izmantojumu

Or. en

Grozījums Nr. 958
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazināšana transporta nozarē ar 
atjaunojamās enerģijas izmantojumu

Siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazināšana transporta nozarē ar 
atjaunīgās elektroenerģijas, nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu, kā arī no 
IX pielikumā minētajām izejvielām ražotu 
biodegvielu un biogāzes izmantojumu

Or. en

Grozījums Nr. 959
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
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Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunojamo energoresursu degvielu un 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzums saskaņā ar 
dalībvalsts noteikto indikatīvo trajektoriju 
līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunīgo energoresursu degvielu un 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzums saskaņā ar dalībvalsts noteikto 
indikatīvo trajektoriju līdz 2030. gadam 
noved pie siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

Komisija novērtē šo pienākumu ar mērķi 
līdz 2025. gadam iesniegt leģislatīvā akta 
priekšlikumu, lai šo rādītāju pārskatītu un 
palielinātu, ja ir bijušas vajadzīgas 
turpmākas būtiski mazākas izmaksas 
atjaunīgās enerģijas ražošanā, lai izpildītu 
Savienības starptautiskās saistības 
dekarbonizācijas jomā vai ja to pamato 
būtisks enerģijas patēriņa samazinājums 
Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais RED II mērķis attiecībā uz atjaunīgo enerģiju transporta nozarē nebija 
pietiekams, lai sasniegtu dekarbonizācijas mērķrādītājus, kas noteikti Eiropas zaļajā kursā un 
2030. gada Klimata aktā. Līdztekus mērķrādītāju pārskatīšanai jāveic novērtējums, lai varētu 
turpmāk palielināt pienākumus.

Grozījums Nr. 960
Maria Spyraki

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunojamo energoresursu degvielu un 

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunīgo energoresursu degvielu un 
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atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzums saskaņā ar 
dalībvalsts noteikto indikatīvo trajektoriju 
līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzums līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma vismaz par 16 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju.

Dalībvalstis var pieprasīt piegādātājiem, 
veicot šo samazinājumu, paredzēt šādus 
starpposma mērķus: 8 % līdz 2025. gada 
31. decembrim un 16 % līdz 2030. gada 
31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 961
Evžen Tošenovský
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunojamo energoresursu degvielu un 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzums saskaņā ar 
dalībvalsts noteikto indikatīvo trajektoriju 
līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunīgo energoresursu degvielu un 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzums, tostarp transporta nozarē 
izmantoto nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu ražošanai izmantotā 
elektroenerģija, saskaņā ar dalībvalsts 
noteikto indikatīvo trajektoriju līdz 
2030. gadam noved pie siltumnīcefekta 
gāzu emisiju intensitātes samazinājuma 
vismaz par 8 % salīdzinājumā ar 27. panta 
1. punkta b) apakšpunktā noteikto 
bāzlīniju;

Or. en
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Grozījums Nr. 962
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunojamo energoresursu degvielu un 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzums saskaņā ar 
dalībvalsts noteikto indikatīvo trajektoriju 
līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunīgo energoresursu degvielu un 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
un citu mazoglekļa degvielu daudzums 
saskaņā ar dalībvalsts noteikto indikatīvo 
trajektoriju līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā atjaunīgo energoresursu sintētisko degvielu ieguldījums, ja tās izmanto citu 
atjaunīgo energoresursu degvielu ražošanai kā starpproduktus.

Grozījums Nr. 963
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunojamo energoresursu degvielu un 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzums saskaņā ar 
dalībvalsts noteikto indikatīvo trajektoriju 
līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunīgo energoresursu degvielu un 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzums saskaņā ar dalībvalsts noteikto 
un Komisijas verificēto indikatīvo 
trajektoriju līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
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samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību, dalībvalstīm ir jānosūta Komisijai 
trajektorijas verifikācijai

Grozījums Nr. 964
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
25. pants – 1. punkts
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunojamo energoresursu degvielu un 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzums saskaņā ar 
dalībvalsts noteikto indikatīvo trajektoriju 
līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunīgo energoresursu degvielu un 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzums saskaņā ar dalībvalsts noteikto 
indikatīvo trajektoriju līdz 2030. gadam 
noved pie siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājuma vismaz par 8 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

Or. en

Grozījums Nr. 965
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunojamo energoresursu degvielu un 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzums saskaņā ar 
dalībvalsts noteikto indikatīvo trajektoriju 
līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

a) transporta nozarei piegādāto 
atjaunīgo energoresursu degvielu un 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzums saskaņā ar dalībvalsts noteikto 
trajektoriju līdz 2030. gadam noved pie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma vismaz par 13 % 
salīdzinājumā ar 27. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā noteikto bāzlīniju;

Or. en

Grozījums Nr. 966
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 967
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
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Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %. Papildus 2,6 % kvotā 
degvielai, kas ražota no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem, var 
iekļaut nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu īpatsvaru, kas veido 75 % no 
mērķrādītāja.
No [(šīs direktīvas) spēkā stāšanās 
datums] modernas biodegvielas un 
biogāzes, kas ražotas no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem, un 
atjaunīgu šķidro un gāzveida transporta 
degvielu pirmajā daļā minētajā 
mērķrādītājā uzskaita tikai tad, ja to 
izmanto aviācijas un jūrniecības nozarē.

Or. en

Pamatojums

RFNBOs are more scalable than advanced biofuels, due to the latter’s limited availability. 
Furthermore, their availability varies largely from country to country, and thus member 
states’ ability to meet the liquid transport fuel obligations. Hence, it is justified that RFNBOs 
can be used to meet part of the advanced biofuel sub-target, yet in order to ensure diversified 
renewable supplies, we see value in keeping a small share reserved for advanced biofuels. 
Advanced biofuels and RFNBOs should be channelled to the hard to abate transport 
segments, which need to have liquid fuels for a longer term than road transport, which can be 
more easily and efficiently electrified.

Grozījums Nr. 968
Seán Kelly, Pernille Weiss

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
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25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,4 % 
2022. gadā, 1 % 2025. gadā un 5 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu, atjaunīgā ūdeņraža un 
mazoglekļa ūdeņraža, tostarp kurināmo, 
kas iegūti no mazoglekļa ūdeņraža, 
īpatsvars 2028. gadā ir vismaz 2,6 % un 
2030. gadā — 5 %.

No 2030. gada degvielas piegādātāji 
piegādā vismaz 3 % modernās 
biodegvielas un biogāzes, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, un vismaz 3 % 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu, atjaunīgo ūdeņradi un 
mazoglekļa ūdeņradi, tostarp no 
mazoglekļa ūdeņraža iegūtas degvielas 
grūti dekarbonizējamajai jūrniecības un 
aviācijas nozarei.

Or. en

Grozījums Nr. 969
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
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2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %. Nosakot šo pienākumu 
degvielas piegādātājiem, dalībvalstis var 
atbrīvot vai nodalīt dažādus degvielas 
piegādātājus un dažādus energonesējus, 
nodrošinot, ka tiek ņemtas vērā dažādu 
tehnoloģiju dažādās gatavības pakāpes un 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā būtu jāiekļauj noteikums par dažādu degvielas piegādātāju un dažādu 
energonesēju atbrīvošanu vai nodalīšanu. Ir svarīgi paredzēt iespēju dalībvalstīm izvēlēties 
līdzekļus vai pasākumus mērķu sasniegšanai (elastība) un nodrošināt, ka dalībvalstis, nosakot 
1. punkta a) un b) apakšpunktā minētos pienākumus, var ņemt vērā to īpašos apstākļus.

Grozījums Nr. 970
Grozījums Nr. 333

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma B daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 2 % no 
2025. gada, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

Or. en



PE729.929v01-00 12/175 AM\1252006LV.docx

LV

Grozījums Nr. 971
Markus Pieper, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Hildegard Bentele, 
Christian Ehler, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,4 % 
2022. gadā, 1 % 2025. gadā un 5 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu, atjaunīgā ūdeņraža un 
mazoglekļa ūdeņraža, tostarp degvielu, 
kas iegūtas no mazoglekļa ūdeņraža, 
īpatsvars 2028. gadā ir vismaz 2,6 % un 
2030. gadā — 5 %.

Or. en

Pamatojums

Kvotas modernajām biodegvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām degvielām un 
ūdeņradim ir visjaudīgākais pasākums, lai transporta nozarē palielinātu biodegvielas, 
ūdeņraža un e-degvielu apjomu, papildinot e-mobilitāti.

Grozījums Nr. 972
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
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IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %;

IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādāto degvielu un elektroenerģijas 
enerģijas saturā 2030. gadā ir 
indikatīvs — 1,75 %.

Or. en

Grozījums Nr. 973
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un atjaunīgo degvielu 
indikatīvais īpatsvars 2030. gadā 
transporta nozarē piegādātajā enerģijā ir 
vismaz [x] %.

Or. en

Pamatojums

Mērķrādītājs "2,6 % nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu (RFNBO)" 2030. gadam ir 
nereāls, jo šim mērķrādītājam būs nepieciešams krass atjaunīgās elektroenerģijas 
pieprasījums. Transporta strauja zaļināšana ar RFNBO ir nopietns izaicinājums. Tādēļ, lai 
dekarbonizētu transporta nozari, būtu jāapsver visas mazoglekļa un bezoglekļa metodes, kas 
var palīdzēt sasniegt vismaz 70 % no SEG ietaupījuma pienākuma, un izmantot bezoglekļa un 
mazoglekļa ūdeņradi. Ir nepieciešams iekļaut dzelteno ūdeņradi (izmantojot kodolenerģiju), 
zilo ūdeņradi (izmantojot oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģiju) un 
novatoriskas ūdeņraža ražošanas metodes.
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Grozījums Nr. 974
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu un mazoglekļa degvielu 
īpatsvars 2030. gadā ir vismaz 2,6 %.

Or. en

Grozījums Nr. 975
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2028. gadā ir 
vismaz 2 % un 2030. gadā ir vismaz 4 %.

Or. en

Pamatojums

Lielāks vēriens attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām degvielām ir visefektīvākais 
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veids, kā paātrināt ūdeņraža un e-degvielu izmantošanu un ražošanu transporta nozarē.

Grozījums Nr. 976
Ivan David

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants –1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā 2,6 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 1,6 %.

Or. en

Pamatojums

Pirmā ierosinātā izmaiņa ir balstīta uz to, ka tiek "atjaunots" augstāka līmeņa mērķis 
2030. gada moderno biodegvielu mērķim, valstis bez pieejas jūrai, piemēram, Čehija, un 
ievērojami zemāka paredzamā jauda nozarēs līdz 2030. gadam absorbēs šādu nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu daudzumu. Tiek ierosināts samazināt mērķus, piedāvājot 1,6 % 
rādītāju.

Grozījums Nr. 977
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
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ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 1,75 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 1,6 %.

Or. en

Grozījums Nr. 978
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,2 % 
2022. gadā, 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 
2030. gadā, un nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir 
vismaz 2,6 %.

b) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvars, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, transporta nozarei 
piegādātajā enerģijā ir vismaz 0,5 % 
2025. gadā un 2,2 % 2030. gadā, un 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
īpatsvars 2030. gadā ir vismaz 2,6 %.

Or. en

Grozījums Nr. 979
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, Nicola Beer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) degvielas piegādātāji vismaz 1,3 % 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu nodrošina jūras un aviācijas 
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transportam;

Or. en

Pamatojums

RFNBO ir jāorientē uz aviācijas un jūrniecības nozarēm, kas ir transporta veidi, kur tieša 
elektrifikācija ir ierobežota.

Grozījums Nr. 980
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) Saskaņā ar (bet ne tikai) prasībām, 
kas noteiktas … [RefuelEU Aviation 
COM(2021)0561] un … [FuelEU 
Maritime COM(2021)0562], visām 
atbilstīgajām degvielām pievieno 
sertifikātu par ilgtspējību, kurā ir visas 
vajadzīgās ziņas, lai degvielas lietotāji 
varētu pieprasīt priekšrocības saskaņā ar 
piemērojamām obligātajām vai 
brīvprātīgām siltumnīcefekta gāzu 
shēmām un lai atskaitītos par 
attiecīgajiem siltumnīcefekta gāzu 
samazinājumiem to individuālajos ar 
uzņēmumu saistītajos ziņojumos par 
oglekli neatkarīgi no tā fiziskās piegādes. 
Dubulta pieprasīšana nav atļauta. Lai 
nodrošinātu saskaņotu īstenošanu, 
vajadzības gadījumā Komisija pārskata 
un iesniedz priekšlikumu grozīt spēkā 
esošos piemērojamos noteikumus, kas 
izklāstīti Regulā (ES) 2015/757, Regulā 
(ES) 2018/2066 un Regulā 
(ES) 2018/2067.

Or. en
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Pamatojums

Degvielas piegādātāju pienākums ir izsniegt sertifikātu degvielas lietotājam kā ilgtspējības 
apliecinājumu. Šo sertifikātu izmanto, lai pieprasītu oglekļa samazināšanu vai nu saskaņā ar 
tiesību aktiem, vai brīvprātīgām shēmām.

Grozījums Nr. 981
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
25.a pants
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā 
arī tad, ja tās izmanto par 
starpproduktiem konvencionālo degvielu 
ražošanā. Aprēķinot a) apakšpunktā 
minēto samazinājumu, dalībvalstis var 
ņemt vērā pārstrādātus oglekļa 
kurināmos/degvielas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 982
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā 
arī tad, ja tās izmanto par 
starpproduktiem konvencionālo degvielu 

svītrots
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ražošanā. Aprēķinot a) apakšpunktā 
minēto samazinājumu, dalībvalstis var 
ņemt vērā pārstrādātus oglekļa 
kurināmos/degvielas.

Or. en

Grozījums Nr. 983
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā. 
Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas.

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
transporta degvielu ražošanā. Aprēķinot 
a) apakšpunktā minēto samazinājumu, 
dalībvalstis ņem vērā pārstrādātus oglekļa 
kurināmos/degvielas un var ņemt vērā 
mazoglekļa elektroenerģijas degvielas, kas 
atbilst 29. panta 10. punkta 
d) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, 
un attiecībā uz b) apakšpunktā minēto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu apakšmērķrādītāju var ņemt vērā 
mazoglekļa ūdeņradi.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu RFNBO mērķus transporta un rūpniecības jomā, ir jāuzkrauj nesamērīgs slogs 
pārstrādes un citām ūdeņradi patērējošām nozarēm un ir nepieciešams, lai nereāli īsā 
laikposmā no papildu avotiem tiktu iegūti ievērojami atjaunīgās elektroenerģijas daudzumi. 
Lai atvieglotu slogu šīm nozarēm reģionos, kuros ir mazāks atjaunīgo energoresursu 
potenciāls, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai atļaut mazoglekļa ūdeņraža ražošanas 
tehnoloģiju izmantošanu, kas atbilst tiem pašiem 70 % RFNBO noteiktajiem SEG 
aiztaupījumu pienākumiem.



PE729.929v01-00 20/175 AM\1252006LV.docx

LV

Grozījums Nr. 984
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā. 
Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas.

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo transporta degvielu 
ražošanā. Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas 
un jebkādas tehnoloģijas izmantošanu, 
tostarp oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu, kas spēj samazināt SEG 
emisiju aprites ciklu uz vienu enerģijas 
vienību no piegādātās degvielas vai 
enerģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 985
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā. 
Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā.
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samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas.

Or. en

Pamatojums

Atbilst tam, ka no šīs direktīvas darbības jomas tiek svītrota redakcija "pārstrādāti oglekļa 
kurināmie/degvielas".

Grozījums Nr. 986
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā. 
Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas.

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis atjaunīgās 
degvielas ņem vērā arī tad, ja tās izmanto 
par starpproduktiem konvencionālo 
degvielu ražošanā. Aprēķinot 
a) apakšpunktā minēto samazinājumu, 
dalībvalstis var ņemt vērā pārstrādātus 
oglekļa kurināmos/degvielas.

Or. en

Grozījums Nr. 987
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
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izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā. 
Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas.

izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu un citu atjaunīgo 
degvielu ražošanā. Aprēķinot 
a) apakšpunktā minēto samazinājumu, 
dalībvalstis var ņemt vērā pārstrādātus 
oglekļa kurināmos/degvielas.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā atjaunīgo energoresursu sintētisko degvielu ieguldījums, ja tās izmanto citu 
atjaunīgo energoresursu degvielu ražošanai kā starpproduktus.

Grozījums Nr. 988
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā. 
Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas.

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo transporta degvielu 
ražošanā. Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 989
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
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Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā. 
Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas.

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
transporta degvielu ražošanā. Aprēķinot 
a) apakšpunktā minēto samazinājumu, 
dalībvalstis ņem vērā pārstrādātus oglekļa 
kurināmos/degvielas.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu atšķirīgā RCF pieņemšana, īstenojot RED III, radīs sadrumstalotu ES tirgu, 
nevajadzīgus šķēršļus izvēršanai un kavēs to piekļuvi tirgum un ieviešanu. ES un tās 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai paļauties uz visiem pieejamajiem ilgtspējīgiem 
risinājumiem, lai dekarbonizētu enerģētikas sistēmu.

Grozījums Nr. 990
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā. 
Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas.

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
transporta degvielu ražošanā. Aprēķinot 
a) apakšpunktā minēto samazinājumu, 
dalībvalstis var ņemt vērā pārstrādātus 
oglekļa kurināmos/degvielas.

Or. en
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Grozījums Nr. 991
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen 
Grošelj, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
konvencionālo degvielu ražošanā. 
Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu, dalībvalstis var ņemt vērā 
pārstrādātus oglekļa kurināmos/degvielas.

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto 
samazinājumu un b) apakšpunktā minēto 
īpatsvaru, dalībvalstis nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas ņem vērā arī 
tad, ja tās izmanto par starpproduktiem 
transporta degvielu ražošanā. Aprēķinot 
a) apakšpunktā minēto samazinājumu, 
dalībvalstis var ņemt vērā pārstrādātus 
oglekļa kurināmos/degvielas.

Or. en

Pamatojums

Aprēķinot a) apakšpunktā minēto transporta degvielu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājumu un b) apakšpunktā minēto nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu apakšmērķi, būtu jāņem vērā nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās degvielas, ko 
izmanto par starpproduktiem biodegvielu ražošanā, līdzīgi kā tās tiek ņemtas vērā 
konvencionālo degvielu, proti, fosilo degvielu, ražošanā.

Grozījums Nr. 992
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
25. pants – 1. punkts
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot pirmās daļas a) un 
b) apakšpunktā minēto pienākumu 
nodrošināt tajos noteikto mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstis cita starpā var to 
darīt, izmantojot pasākumus attiecībā uz 
apjomu, enerģijas saturu un 
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siltumnīcefekta gāzu emisijām, ar 
nosacījumu, ka tiek pierādīts, ka ir 
panākts pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājums un 
b) apakšpunktā minētais minimālais 
īpatsvars. Dalībvalstis, kas īsteno 
25. panta 1. punktā noteikto 
siltumnīcefekta gāzu intensitātes 
samazināšanas mērķi, īstenojot 
pasākumus, kuru mērķis ir apjomi vai 
enerģijas saturs, uzskata, ka atjaunīgās 
elektroenerģijas īpatsvars ir četras reizes 
lielāks par tās enerģijas saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 993
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis var no prasības 
nodrošināt minimālo no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem 
saražoto moderno degvielu un biogāzes 
īpatsvaru atbrīvot degvielas piegādātājus, 
kuri piegādā elektroenerģiju vai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās šķidrās 
un gāzveida transporta degvielas, attiecībā 
uz minētajām degvielām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 994
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis var no prasības 
nodrošināt minimālo no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem 
saražoto moderno degvielu un biogāzes 
īpatsvaru atbrīvot degvielas piegādātājus, 
kuri piegādā elektroenerģiju vai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās šķidrās 
un gāzveida transporta degvielas, attiecībā 
uz minētajām degvielām.

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis var no prasības 
nodrošināt minimālo no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem 
saražoto moderno degvielu un biogāzes 
īpatsvaru atbrīvot degvielas piegādātājus, 
kuri piegādā elektroenerģiju vai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās šķidrās 
un gāzveida transporta degvielas, attiecībā 
uz minētajām degvielām. Nosakot pirmās 
daļas a) un b) apakšpunktā minēto 
pienākumu nodrošināt tajos noteikto 
mērķu sasniegšanu, dalībvalstis cita 
starpā var to darīt, izmantojot pasākumus 
attiecībā uz apjomu, enerģijas saturu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ar 
nosacījumu, ka tiek pierādīts, ka ir 
panākts pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājums un 
b) apakšpunktā minētais minimālais 
īpatsvars.

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz iespēja dalībvalstīm izvēlēties līdzekļus vai pasākumus mērķu sasniegšanai, un 
šāda iespēja būtu skaidri jāparedz šajā pantā (līdzīgi kā RED II 21. panta 1. un 5. punktā).

Grozījums Nr. 995
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis var no prasības 
nodrošināt minimālo no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem 
saražoto moderno degvielu un biogāzes 
īpatsvaru atbrīvot degvielas piegādātājus, 
kuri piegādā elektroenerģiju vai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās šķidrās 
un gāzveida transporta degvielas, attiecībā 
uz minētajām degvielām.

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis var no prasības 
nodrošināt minimālo no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem 
saražoto moderno degvielu un biogāzes 
īpatsvaru atbrīvot degvielas piegādātājus, 
kuri piegādā elektroenerģiju vai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās šķidrās 
un gāzveida transporta degvielas, attiecībā 
uz minētajām degvielām. Nosakot pirmās 
daļas a) un b) apakšpunktā minēto 
pienākumu nodrošināt tajos noteikto 
mērķu sasniegšanu, dalībvalstis cita 
starpā var to darīt, izmantojot pasākumus 
attiecībā uz apjomu, enerģijas saturu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ar 
nosacījumu, ka tiek pierādīts, ka ir 
panākts pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājums un 
b) apakšpunktā minētais minimālais 
īpatsvars.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā būtu jāiekļauj noteikumi par līdzekļiem un pasākumiem. Ir jāparedz iespēja 
dalībvalstīm izvēlēties līdzekļus vai pasākumus mērķu sasniegšanai, un šāda iespēja būtu 
skaidri jāparedz šajā pantā (līdzīgi kā RED II 21. panta 1. un 5. punktā).

Grozījums Nr. 996
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis var no prasības 

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis no prasības 
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nodrošināt minimālo no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem 
saražoto moderno degvielu un biogāzes 
īpatsvaru atbrīvot degvielas piegādātājus, 
kuri piegādā elektroenerģiju vai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās šķidrās 
un gāzveida transporta degvielas, attiecībā 
uz minētajām degvielām.

nodrošināt minimālo no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem 
saražoto moderno degvielu un biogāzes 
īpatsvaru atbrīvo degvielas piegādātājus, 
kuri piegādā elektroenerģiju vai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās šķidrās 
un gāzveida transporta degvielas, attiecībā 
uz minētajām degvielām un atbrīvo 
degvielas piegādātājus, kas piegādā 
elektroenerģiju, no prasības ievērot 
minimālo nebioloģiskas izcelsmes šķidrās 
un gāzveida transporta degvielas 
īpatsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 997
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis var no prasības 
nodrošināt minimālo no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem 
saražoto moderno degvielu un biogāzes 
īpatsvaru atbrīvot degvielas piegādātājus, 
kuri piegādā elektroenerģiju vai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās šķidrās 
un gāzveida transporta degvielas, attiecībā 
uz minētajām degvielām.

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis no prasības 
nodrošināt minimālo no IX pielikuma 
A daļā norādītajiem ievadmateriāliem 
saražoto moderno degvielu un biogāzes 
īpatsvaru un minimālo nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu īpatsvaru 
atbrīvo degvielas piegādātājus, kuri 
piegādā elektroenerģiju, attiecībā uz 
minētajām degvielām.

Or. en

Pamatojums

Degvielas piegādātāji, kuri nodrošina elektroenerģiju, būtu jāatbrīvo no prasības nodrošināt 
minimālo no IX pielikuma A daļā norādītajiem ievadmateriāliem saražoto moderno degvielu 
un biogāzes īpatsvaru, kā arī minimālo nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu īpatsvaru, 
attiecībā uz minētajām degvielām.
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Grozījums Nr. 998
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot šā panta pirmās daļas a) un 
b) apakšpunktā minēto pienākumu 
nodrošināt tajos noteikto mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstis cita starpā var to 
darīt, izmantojot pasākumus attiecībā uz 
apjomu, enerģijas saturu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ar 
nosacījumu, ka tiek pierādīts, ka ir 
panākts pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājums un 
b) apakšpunktā minētais minimālais 
īpatsvars. Dalībvalstis, kas īsteno 
25. panta 1. punktā noteikto 
siltumnīcefekta gāzu intensitātes 
samazināšanas mērķi, īstenojot 
pasākumus, kuru mērķis ir apjomi vai 
enerģijas saturs, uzskata, ka atjaunīgās 
elektroenerģijas īpatsvars ir četras reizes 
lielāks par tās enerģijas saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 999
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot pirmās daļas a) un 
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b) apakšpunktā minēto pienākumu 
nodrošināt tajos noteikto mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstis var to darīt, 
izmantojot pasākumus attiecībā uz 
apjomu, enerģijas saturu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ja tiek 
pierādīts, ka ir panākts pirmās daļas 
a) apakšpunktā minētais siltumnīcefekta 
gāzu emisiju intensitātes samazinājums 
un b) apakšpunktā minētais minimālais 
īpatsvars. Dalībvalstis, kas īsteno 
25. panta 1. punktā noteikto 
siltumnīcefekta gāzu intensitātes 
samazināšanas mērķi, īstenojot 
pasākumus, kuru mērķis ir apjomi vai 
enerģijas saturs, uzskata, ka atjaunīgās 
elektroenerģijas īpatsvars ir četras reizes 
lielāks par tās enerģijas saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 1000
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis var no prasības 
nodrošināt minimālo no pielikuma A daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem saražoto 
moderno degvielu un biogāzes īpatsvaru 
atbrīvot degvielas piegādātājus, kuri 
piegādā tikai nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgās šķidrās un gāzveida transporta 
degvielas, attiecībā uz minētajām 
degvielām.
Pienākums, kas noteikts degvielas 
piegādātājiem dalībvalstīs, nodrošina 
transporta nozarē izmantotās atjaunīgās 
elektroenerģijas efektīvu ieguldījumu.
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Or. en

Pamatojums

Degvielas piegādātāji, kuri nodrošina atjaunīgo ūdeņradi, būtu jāatbrīvo no prasības 
nodrošināt minimālo no IX pielikuma A daļā norādītajiem ievadmateriāliem saražoto 
moderno degvielu un biogāzes īpatsvaru.

Grozījums Nr. 1001
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, Nicola Beer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot pirmajā daļā minēto pienākumu 
nodrošināt tajos noteikto mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstis cita starpā var to 
darīt, izmantojot pasākumus attiecībā uz 
apjomu, enerģijas saturu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ar 
nosacījumu, ka tiek pierādīts, ka ir 
panākts pirmajā daļā minētais 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājums un minimālais īpatsvars.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā būtu jāiekļauj noteikumi par līdzekļiem un pasākumiem. Ir jāparedz iespēja 
dalībvalstīm izvēlēties līdzekļus vai pasākumus mērķu sasniegšanai, un šāda iespēja būtu 
skaidri jāparedz šajā pantā (līdzīgi kā RED II 21. panta 1. un 5. punktā).

Grozījums Nr. 1002
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 3.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iekļauj jaunu 3.b daļu:
"Nosakot pirmās daļas a) un 
b) apakšpunktā minēto pienākumu 
nodrošināt tajos noteikto mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstis cita starpā var to 
darīt, izmantojot pasākumus attiecībā uz 
apjomu, enerģijas saturu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ar 
nosacījumu, ka tiek pierādīts, ka ir 
panākts pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājums un 
b) apakšpunktā minētais minimālais 
īpatsvars. Dalībvalstis, kas īsteno 
25. panta 1. punktā noteikto 
siltumnīcefekta gāzu intensitātes 
samazināšanas mērķi, īstenojot 
pasākumus, kuru mērķis ir apjomi vai 
enerģijas saturs, uzskata, ka atjaunīgās 
elektroenerģijas īpatsvars ir četras reizes 
lielāks par tās enerģijas saturu.";

Or. en

Pamatojums

If Member States opt to achieve the GHG-based target for renewables in transport by way of 
targeting volumes or energy content, it is imperative that the existing 4 x multiplier for 
renewable electricity - currently included in the 2018 Renewable Energy Directive - is 
maintained, in recognition of the greater energy efficiency of electric vehicles. The switch to a 
GHG-based target and the subsequent removal of the 4 x multipler in terms of the energy 
content from the Renewable Energy Directive cannot offer a pretext for reducing the 
contribution that electric vehicles can make to the target for renewables in transport, in 
particular at a time when their sales are rapidly increasing.

Grozījums Nr. 1003
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 1. punkts – 3.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija novērtē 1. punktā 
noteikto pienākumu ar mērķi līdz 
2025. gadam iesniegt leģislatīvā akta 
priekšlikumu, lai šo rādītāju palielinātu, 
ja turpmāk būtiski samazinās izmaksas 
atjaunīgās enerģijas ražošanā, ja ir 
jāizpilda Savienības starptautiskās 
saistības dekarbonizācijas jomā vai ja 
šādu palielinājumu pamato būtisks 
enerģijas patēriņa samazinājums 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1004
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nosakot šo pienākumu degvielas 
piegādātājiem, dalībvalstis var atbrīvot vai 
nodalīt dažādus degvielas piegādātājus un 
dažādus energonesējus a) un 
b) apakšpunktam, nodrošinot, ka tiek 
ņemtas vērā dažādu tehnoloģiju dažādās 
gatavības pakāpes un izmaksas, kā arī 
elektrotransportlīdzekļu izplatība.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ar zemākiem ienākumiem, visticamāk, nesasniegs elektrotransportlīdzekļu 
izplatības tempu, ko ņēma vērā ietekmes novērtējumā. Šīm valstīm 13 % SEG mērķa 
sasniegšana būs izaicinājums, jo to zemākā elektrotransportlīdzekļu izplatība un autoparka 
lēnā nomaiņa neļaus panākt tiešu atjaunīgās elektroenerģijas izmantošanu transporta nozarē. 
Tas ir ārpus degvielas piegādātāju kontroles. Lai dalībvalstīm radītu vienlīdzīgas iespējas 
sasniegt to SEG mērķi un līdzvērtīgus konkurences apstākļus degvielas piegādātājiem, būtu 
jāņem vērā elektrotransportlīdzekļu izplatība.
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Grozījums Nr. 1005
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Emma Wiesner, Nicola Beer, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas un nepubliskas uzlādes stacijas 
mazas un lielas noslodzes 
transportlīdzekļiem, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

Kredītu piešķiršanas pamatā ir precīza 
informācija, ko papildina 19. pantā 
minētie izcelsmes apliecinājumi un kas 
balstās uz sistēmas operatoru kopīgoto 
informāciju par atjaunīgās 
elektroenerģijas īpatsvaru.

Or. en

Pamatojums

The earlier phase-out of high-risk ILUC biofuels could lead to a substitution by other biofuels 
produced from food and feed crops. To avoid this windfall effect, the maximum limit of 
biofuels produced from food and feed crops per Member State should be ajusted.The credits 
mechanism should be open to operators of both private and public charging infrastructure to 
support electromobility and additional revenue stream for all e-mobility service providers 
while guaranteeing a level playing field for all charging solutions.Moreover, the credit 
mechanisms that Member States shall establish, should support the flexible and cost-effective 
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integration of renewables in the transport sector, using guarantees of origin

Grozījums Nr. 1006
Ivan David

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina:

i) atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, vai
ii) no biometāna uz gāzi darbināmiem 
transportlīdzekļiem, izmantojot publiskas 
uzpildes stacijas, saņem kredītus neatkarīgi 
no tā, vai uz uzņēmējiem attiecas 
dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Biomethane is a renewable, storable and non-intermittent energy. It has a key role to play in 
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the decarbonisation of the transport sector alongside electrification, especially for heavy duty 
transport vehicles. Including biomethane in this mechanism would confirm the European 
commitment to carbon neutrality within the principle of technological neutrality. The 
proposed mechanism will contribute to structure the European biomethane sector that needs 
to scale-up in order to reach ambitious EU GHG reduction targets and cost-efficiency. 
Biomethane is a sustainable energy with a lot of positive externalities: an industry made in 
Europe, reliable and becoming increasingly competitive, creating jobs in European territories 
that cannot be relocated. Biomethane can lead to a negative GHG emissions balance in LCA, 
taking into account avoided emissions from the upstream part of the chain.

Grozījums Nr. 1007
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas vai tieši uz 
patērētāju atrašanās vietu, ko mēra un 
paziņo, izmantojot viedo skaitītāju 
sistēmu, saņem kredītus neatkarīgi no tā, 
vai uz uzņēmējiem attiecas dalībvalsts 
degvielas piegādātājiem noteiktais 
pienākums, un tie var šos kredītus pārdot 
degvielas piegādātājiem, kuriem ir atļauts 
šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
1. punkta pirmajā daļā noteikto pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Elektrotransportlīdzekļu uzlāde parasti notiek mājās un privātajās biroju stāvvietās. Tāpēc 
būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai pilnībā izmantotu publiskos lādētājus, kad dominēs 
elektrotransportlīdzekļu izmantošana. Atjaunīgai elektroenerģijai vajadzētu būt ne tikai 
atskaitāmai no publiskās uzlādes, bet arī atbilstoši dokumentētai nepubliskā uzlādē, kas var 
pierādīt, ka atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas iegāde elektrotransportlīdzekļu uzlādei 
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tiek veikta ar viedo skaitītāju palīdzību. Tas stimulēs risinājumus, lai elektroenerģijas uzlāde 
notiktu ar atjaunīgo elektroenerģiju visās vietās.

Grozījums Nr. 1008
Evžen Tošenovský
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Atjaunīgās elektroenerģijas, 
atjaunīgo degvielu ražotāji un uzņēmēji, 
kas nodrošina atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģiju elektrotransportlīdzekļiem 
un dzelzceļam, izmantojot publiskas un 
privātas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1009
Josianne Cutajar

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas un privātas uzlādes stacijas un 
krasta elektropadevi jūras transporta 
nozarei, saņem kredītus neatkarīgi no tā, 
vai uz uzņēmējiem attiecas dalībvalsts 
degvielas piegādātājiem noteiktais 
pienākums, un tie var šos kredītus pārdot 
degvielas piegādātājiem, kuriem ir atļauts 
šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
1. punkta pirmajā daļā noteikto pienākumu.

Or. en

(Sk. Direktīvas (ES) 2018/2001 25. panta 2. punkta formulējumu, kas aizstāts ar ES Komisijas 
priekšlikumu, ko pašlaik apspriež ITRE)

Grozījums Nr. 1010
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
uzlādes stacijas un atjaunīgo 
elektroenerģiju, ko piegādā kuģniecībai 
un dzelzceļa transportam, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
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kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1011
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas un mazoglekļa 
degvielu piegādi transporta nozarei. 
Uzņēmēji, kas nodrošina atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, atjaunīgo 
elektroenerģiju vai mazoglekļa degvielas, 
saņem kredītus neatkarīgi no tā, vai uz 
uzņēmējiem attiecas dalībvalsts degvielas 
piegādātājiem noteiktais pienākums, un tie 
var šos kredītus pārdot degvielas 
piegādātājiem, kuriem ir atļauts šos 
kredītus izmantot, lai izpildītu 1. punkta 
pirmajā daļā noteikto pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Visām dekarbonizējošajām degvielām ir nepieciešami līdzvērtīgi konkurences apstākļi.

Grozījums Nr. 1012
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, vai atjaunīgās 
degvielas, izmantojot publiskas uzpildes 
stacijas, saņem kredītus neatkarīgi no tā, 
vai uz uzņēmējiem attiecas dalībvalsts 
degvielas piegādātājiem noteiktais 
pienākums, un tie var šos kredītus pārdot 
degvielas piegādātājiem, kuriem ir atļauts 
šos kredītus izmantot, lai izpildītu 
1. punkta pirmajā daļā noteikto pienākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1013
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nils Torvalds, Claudia Gamon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas un privātas uzlādes stacijas, 
saņem kredītus neatkarīgi no tā, vai uz 
uzņēmējiem attiecas dalībvalsts degvielas 
piegādātājiem noteiktais pienākums, un tie 
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kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

var šos kredītus pārdot degvielas 
piegādātājiem, kuriem ir atļauts šos 
kredītus izmantot, lai izpildītu 1. punkta 
pirmajā daļā noteikto pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina stimuli arī privāto uzlādes punktu operatoriem, turklāt ņemot vērā to, ka 
Komisijas priekšlikums par publiskajiem uzlādes punktiem nav pārāk vērienīgs, tas būtu arī 
jāstimulē.

Grozījums Nr. 1014
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas un privātas uzlādes stacijas, 
saņem kredītus neatkarīgi no tā, vai uz 
uzņēmējiem attiecas dalībvalsts degvielas 
piegādātājiem noteiktais pienākums, un tie 
var šos kredītus pārdot degvielas 
piegādātājiem, kuriem ir atļauts šos 
kredītus izmantot, lai izpildītu 1. punkta 
pirmajā daļā noteikto pienākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1015
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
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Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 
attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
transportlīdzekļiem, izmantojot publiskas 
uzlādes un uzpildes stacijas, saņem 
kredītus neatkarīgi no tā, vai uz 
uzņēmējiem attiecas dalībvalsts degvielas 
piegādātājiem noteiktais pienākums, un tie 
var šos kredītus pārdot degvielas 
piegādātājiem, kuriem ir atļauts šos 
kredītus izmantot, lai izpildītu 1. punkta 
pirmajā daļā noteikto pienākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1016
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunojamās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzekļiem, izmantojot 
publiskas uzlādes stacijas, saņem kredītus 
neatkarīgi no tā, vai uz uzņēmējiem 

2. Dalībvalstis izveido mehānismu, 
kas degvielas piegādātājiem to teritorijā 
dod iespēju apmainīties ar kredītiem par 
atjaunīgās enerģijas piegādi transporta 
nozarei. Uzņēmēji, kas nodrošina 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju 
mobilitātei, izmantojot uzlādes stacijas, 
saņem kredītus neatkarīgi no tā, vai uz 
uzņēmējiem attiecas dalībvalsts degvielas 
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attiecas dalībvalsts degvielas piegādātājiem 
noteiktais pienākums, un tie var šos 
kredītus pārdot degvielas piegādātājiem, 
kuriem ir atļauts šos kredītus izmantot, lai 
izpildītu 1. punkta pirmajā daļā noteikto 
pienākumu.

piegādātājiem noteiktais pienākums, un tie 
var šos kredītus pārdot degvielas 
piegādātājiem, kuriem ir atļauts šos 
kredītus izmantot, lai izpildītu 1. punkta 
pirmajā daļā noteikto pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai dotu iespēju kredīta mehānisma aprēķinā aptvert visu izmantoto 
transporta atjaunīgo elektroenerģiju. Ir jāapsver uzlāde, elektrotransportlīdzekļi, motorolleri, 
e-velosipēdi mājās, darbā un publiskās uzlādes stacijās

Grozījums Nr. 1017
Josianne Cutajar

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai varētu izmaksefektīvi izmantot 
atjaunīgos energoresursus visā Savienībā, 
dalībvalstis var izveidot pārrobežu 
mehānismu, kas ļauj degvielas 
piegādātājiem noslēgt nolīgumu par 
kredītu apmaiņu atjaunīgo energoresursu 
piegādei autotransporta nozarei. 
Dalībvalstis var izmantot kredītus, lai 
izpildītu 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
noteiktās saistības un lai aprēķinātu no 
atjaunīgajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas galapatēriņu transporta nozarē 
saskaņā ar 7. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, vienlaikus nodrošinot, ka 
atjaunīgās enerģijas apjoms netiek 
uzskaitīts divreiz.

Or. en

(Atsauce uz 1. punkta a) un b) apakšpunktu attiecas uz Direktīvas (ES) 2018/2001 25. pantu, 
kas aizstāts ar ES Komisijas priekšlikumu, ko pašlaik apspriež ITRE. Atsauce uz 7. panta 

1. punkta c) apakšpunktu attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 
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2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par atjaunīgo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu

Grozījums Nr. 1018
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja elektrisko transportlīdzekļu 
lēnākās izplatības dēļ autotransporta 
elektroenerģijas patēriņš ir mazāks par 
3 % no kopējā autotransporta enerģijas 
galapatēriņa transportā vai elektrisko 
transportlīdzekļu īpatsvars ir mazāks par 
20 %, šī dalībvalsts var proporcionāli 
samazināt 25. panta 1. punkta pirmās 
daļas a) apakšpunktā minēto 
siltumnīcefekta gāzu intensitātes 
samazināšanas mērķi, ņemot vērā 
elektroenerģijas ieguldījumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumā. 
Šajā nolūkā dalībvalstis ņem vērā, ka šīs 
degvielas ietaupa 100 % siltumnīcefekta 
gāzu emisiju.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ar zemākiem ienākumiem, visticamāk, nesasniegs elektrotransportlīdzekļu 
izplatības tempu, ko ņēma vērā ietekmes novērtējumā. Šīm valstīm 13 % SEG mērķa 
sasniegšana būs izaicinājums, jo to zemākā elektrotransportlīdzekļu izplatība un autoparka 
lēnā nomaiņa neļaus panākt tiešu atjaunīgās elektroenerģijas izmantošanu transporta nozarē. 
Šādām dalībvalstīm būtu jāspēj pielāgot SEG mērķi atbilstīgi maksimālajam iespējamajam 
elektroenerģijas ieguldījumam autotransportā.

Grozījums Nr. 1019
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere



AM\1252006LV.docx 45/175 PE729.929v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ne vēlāk kā [vienu gadu pēc šīs 
grozošās direktīvas stāšanās spēkā] 
Komisija saskaņā ar 35. pantu pieņem 
deleģēto aktu par kaskādes principa 
piemērošanu ievadmateriāliem, kas 
norādīti IX pielikuma A un B daļā, 
vienlaikus ņemot vērā, jo īpaši par to, kā 
minimalizēt kvalitatīvu apaļkoku 
izmantojumu enerģijas ražošanā, īpašu 
uzmanību pievēršot atbalsta shēmām un 
pienācīgi ņemot vērā valstu īpatnības.

Or. en

Grozījums Nr. 1020
Ivan David

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) direktīvas 26. pantu groza šādi: svītrots
a) panta 1. punktu groza šādi:
i) pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Aprēķinot dalībvalsts no 
atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas bruto galapatēriņu, kas minēts 
7. pantā, un siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājuma mērķrādītāju, 
kas minēts 25. panta 1. punkta pirmās 
daļas a) apakšpunktā, biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo, kā arī 
biomasas degvielu īpatsvars, ko patērē 
transporta nozarē, ja to ražo no pārtikas 
un barības kultūraugiem, ir ne vairāk kā 
vienu procentpunktu augstāks par šādu 
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degvielu īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 
attiecīgās dalībvalsts transporta nozarē 
2020. gadā un nepārsniedz 7 % no 
enerģijas galapatēriņa attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē.”;
ii) punkta ceturto daļu aizstāj ar 
šādu:
“Ja dalībvalstī no pārtikas un barības 
kultūraugiem ražoto biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo, kā arī 
transporta nozarē patērēto biomasas 
degvielu īpatsvars nesasniedz 7 % vai ja 
dalībvalsts nolemj šo īpatsvaru ierobežot 
vēl vairāk, šī dalībvalsts 25. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā 
minēto siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājuma mērķrādītāju 
var attiecīgi vēl samazināt, ņemot vērā, 
kāds būtu šo degvielu devums 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupīšanā. Šajā sakarā dalībvalstis 
uzskata, ka šīs degvielas aiztaupa 50 % 
siltumnīcefekta gāzu emisiju.”;
b) panta 2. punktā vārdus “25. panta 
1. punkta pirmajā daļā minēto minimālo 
īpatsvaru” pirmajā daļā un vārdus 
“25. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
minimālā īpatsvara” piektajā daļā aizstāj 
attiecīgi ar vārdiem “25. panta 1. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunktā minēto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājuma mērķrādītāju” un 
“25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā minētā siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājuma 
mērķrādītāja”;

Or. en

Pamatojums

The introduction of the obligation to blend 1st generation biofuels into fuels has reduced the 
frequency and intensity of sales crises in the field of crop sector. The production of field crops 
for the production of biofuels provides to farmers incomes that enable them to economically 
survive and to employ workers throughout all the year. Reducing the mandatory share of 1-
generation biofuels is therefore unacceptable and could causes to serious crises in 
agriculture, with the need for exceptional public financial support- There is  no money is 
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allocated in the EU budget for this intervention.

Grozījums Nr. 1021
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, 
ir ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē 2020. gadā un 
nepārsniedz 7 % no enerģijas galapatēriņa 
attiecīgās dalībvalsts transporta nozarē.

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no kultūraugiem, nav augstāks par 
šādu degvielu īpatsvaru enerģijas 
galapatēriņā attiecīgās dalībvalsts 
autotransporta un dzelzceļa transporta 
nozarē 2020. gadā un nepārsniedz 7 % no 
enerģijas galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
autotransporta un dzelzceļa transporta 
nozarē. Šo ierobežojumu ne vēlāk kā līdz 
2025. gada 31. decembrim samazina līdz 
0 % attiecībā uz pārtikas un barības 
kultūraugu biodīzeļdegvielu un ne vēlāk 
kā līdz 2030. gada 31. decembrim līdz 0 % 
attiecībā uz visu kultūraugu bioenerģiju.
Nopietnu traucējumu pārtikas tirgos 
gadījumos dalībvalstis veic pagaidu 
atlikšanas pasākumus attiecībā uz 
biodegvielām, bioloģisko šķidro kurināmo 
un biomasas degvielām, lai samazinātu 
enerģijas pieprasījumu pārtikas precēm, 
nodrošinātu papildu pārtikas apgādi un 
stabilizētu pasaules pārtikas preču tirgus.

Or. en
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Pamatojums

The EU should move beyond first generation biofuels, bioliquids and biomass fuels produced 
from crops by 2030 at the very latest, whilst phasing out crop-based biodiesel by 2025, since 
these drive higher emissions. Since first being promoted in 2003, an abundance of scientific 
evidence has shown that biofuels, bioliquids and biomass fuels offer few if any carbon savings 
and are not appropriate for the energy sector. the Union should instead promote fuels in 
quantities which balance the necessary ambition with the need to avoid contributing to direct 
and indirect land-use changes, for example advanced biofuels made from genuine wastes. The 
Commission's proposed application of the limit to all transport, instead of only road and rail 
would in effect expand the denominator for calculation, which increases the volume of food 
and feed based biofuels allowed to reach the targets. The limit should continue to be 
calculated on the basis of road and rail energy only. The war in Ukraine, has also impacts on 
global food commodity markets, with Russia and Ukraine being large suppliers of vegetable 
oils and grains to EU. We must dampen the food price increases by lowering the use of food 
and feed commodities into biofuels.

Grozījums Nr. 1022
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Stéphane Bijoux

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā vienu procentpunktu augstāks 
par šādu degvielu īpatsvaru enerģijas 
galapatēriņā attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē 2020. gadā un 
nepārsniedz 7 % no enerģijas galapatēriņa 
attiecīgās dalībvalsts transporta nozarē.

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā šādu degvielu īpatsvars 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē 2020. gadā, izņemot 
īpatsvaru no biodegvielām, kam ir augsts 
netiešas zemes izmantošanas maiņas 
risks, bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem vai biomasas degvielām, 
kas ražotas no pārtikas un dzīvnieku 
barības kultūraugiem un kam ir novērota 
ievērojama ražošanas platības izplešanās 
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zemes platībās ar augstu oglekļa 
koncentrāciju, un nepārsniedz 7 % no 
enerģijas galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē. Atkāpjoties no minētā, 
dalībvalstis var nolemt izslēgt bioloģisko 
šķidro kurināmo, ko izmanto 
elektroenerģijas ražošanai attālos 
reģionos un nesavienotos apgabalos 
iepriekš minētajā 7 % maksimālajā 
apjomā transporta nozarē.

Or. en

Pamatojums

The earlier phase-out of high-risk ILUC biofuels could lead to a substitution by other biofuels 
produced from food and feed crops. To avoid this windfall effect, the maximum limit of 
biofuels produced from food and feed crops per Member State should be ajusted.The specific 
conditions of isolation and external dependence of outermost regions should be fully 
recognized. Non-interconnected areas share some challenges with outermost regions 
regarding their energy transition. Bioliquids used for electricity production in outermost 
regions and in non-interconnected areas should not be included in the 7% market share 
ceiling in the transport.

Grozījums Nr. 1023
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
26. pants – 1. punkts
1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, 
ir ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās 

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvaru, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no kultūraugiem, līdz ne vēlāk kā 
2030. gada 31. decembrim samazina līdz 
4 % no attiecīgās dalībvalsts 
autotransporta un dzelzceļa transporta 
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dalībvalsts transporta nozarē 2020. gadā 
un nepārsniedz 7 % no enerģijas 
galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

enerģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1024
Grozījums Nr. 333

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
26. pants
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē 2020. gadā 
un nepārsniedz 7 % no enerģijas 
galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
vismaz 7 % no enerģijas galapatēriņa ES 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1025
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, 
ir ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē 2020. gadā 
un nepārsniedz 7 % no enerģijas 
galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvaru, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no kultūraugiem, līdz ne vēlāk kā 
2030. gada 31. decembrim samazina līdz 
0 % no attiecīgās dalībvalsts 
autotransporta un dzelzceļa transporta 
enerģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1026
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, 
ir ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās dalībvalsts 

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no kultūraugiem, nav augstāks par 
šādu degvielu īpatsvaru enerģijas 
galapatēriņā attiecīgās dalībvalsts 
autotransporta un dzelzceļa transporta 
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transporta nozarē 2020. gadā un 
nepārsniedz 7 % no enerģijas galapatēriņa 
attiecīgās dalībvalsts transporta nozarē.

nozarē 2020. gadā un nepārsniedz 7 % no 
enerģijas galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
autotransporta un dzelzceļa transporta 
nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 1027
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants –1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē 2020. gadā 
un nepārsniedz 7 % no enerģijas 
galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā 7 % no enerģijas galapatēriņa 
attiecīgās dalībvalsts transporta nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 1028
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē 2020. gadā 
un nepārsniedz 7 % no enerģijas 
galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā 7 % no enerģijas galapatēriņa 
attiecīgās dalībvalsts transporta nozarē.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā jaunos mērķrādītājus transporta nozarē, ir vajadzīga lielāka elastība dalībvalstīm 
un starp tām.

Grozījums Nr. 1029
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
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ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē 2020. gadā 
un nepārsniedz 7 % no enerģijas 
galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā 7 % no enerģijas galapatēriņa 
attiecīgās dalībvalsts transporta nozarē 
2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Mēs atbalstām 7 % ierobežojumu pārtikas un barības biodegvielai, lai novērstu ietekmes uz 
ILUC risku. Tomēr noteikt 2020. gadu par bāzlīniju ir apšaubāmi, jo pastāv vairāki 
nosacījumi, tostarp IX pielikums. Tajā laikā nebija ieviests B ierobežojums 1,7 e % apmērā. 
Apstākļi pirms 2021. gada lika uzņēmumiem īstenot atbilstības stratēģiju, kurā galvenā 
uzmanība pievērsta visām uz atkritumiem balstītajām biodegvielām, un izmantot mazāk uz 
pārtiku un barību balstītu biodegvielu, kas atspoguļojas 2020. gada patēriņā. Līdz ar to mēs 
ierosinām piešķirt dalībvalstīm pilnvaras lemt par valsts noteikto maksimālo apjomu 7 e % 
apmērā.

Grozījums Nr. 1030
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē 2020. gadā 
un nepārsniedz 7 % no enerģijas 

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, 
kas nav izejvielas, kuras rada augstu 
netiešās zemes izmantošanas maiņas risku 
un kam konstatēta būtiska ražošanas 
platības izplešanās uz tādu zemes platību 
rēķina, kurās ir augsta oglekļa 
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galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

koncentrācija, ir ne vairāk kā 15 % no 
enerģijas galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

Or. en

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir Eiropas izcelsmes tradicionālajām biodegvielām, kas nodrošina gan 
proteīnu, gan celulozi. Laukaugu biodegvielas tirgus daļa svārstās no 0 līdz 6,8 % atkarībā 
no dalībvalsts, neņemot vērā reizinātājus (avots: Eurostat, SHARES). ES būtu jāpiedāvā 
dalībvalstīm lielāka elastība, ļaujot tām noteikt atbilstošu mērķi attiecībā uz tradicionālo 
biodegvielu izmantošanas veicināšanu sauszemes transportā.

Grozījums Nr. 1031
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Andreas Glück, Nicola Beer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē 2020. gadā 
un nepārsniedz 7 % no enerģijas 
galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, 
kas nav izejvielas, kuras rada augstu 
netiešās zemes izmantošanas maiņas risku 
un kam konstatēta būtiska ražošanas 
platības izplešanās uz tādu zemes platību 
rēķina, kurās ir augsta oglekļa 
koncentrācija, ir ne vairāk kā 7 % no 
enerģijas galapatēriņa transporta nozarē ES 
līmenī.

Or. en
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Pamatojums

Sustainable crop-based biofuels are one of the most cost-effective renewable energy sources 
that can immediately be used to reduce CO2 emissions of existing and future light and heavy-
duty vehicles. They are currently the main solution to achieve the ambitious renewable energy 
and GHG emissions reduction targets by 2030. ILUC concerns were fully addressed in 2018 
in the RED II delegated act on high ILUC-risk biofuels, which singled out problematic 
feedstock's and confirmed that European crop-based ethanol does not drive deforestation. 
Only high ILUC-risk biofuels must be phased out. The political context is currently not in 
favour of a removal or upward review of the 7% cap. A constructive approach is therefore to 
set up a 7% cap at EU level, to provide Member States with the flexibility to adjust the 
contribution of crop-based biofuels in the calculation of the RED targets in line with their 
national specificities (cf. Article 194(2) TFEU), in order to effectively reach the renewable 
energy and GHG intensity reduction targets by 2030.

Grozījums Nr. 1032
Dominique Riquet

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, ir 
ne vairāk kā vienu procentpunktu 
augstāks par šādu degvielu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā attiecīgās 
dalībvalsts transporta nozarē 2020. gadā 
un nepārsniedz 7 % no enerģijas 
galapatēriņa attiecīgās dalībvalsts 
transporta nozarē.

Aprēķinot dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas bruto 
galapatēriņu, kas minēts 7. pantā, un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes 
samazinājuma mērķrādītāju, kas minēts 
25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu 
īpatsvars, ko patērē transporta nozarē, ja to 
ražo no pārtikas un barības kultūraugiem, 
kas nav izejvielas, kuras rada augstu 
netiešās zemes izmantošanas maiņas risku 
un kam konstatēta būtiska ražošanas 
platības izplešanās uz tādu zemes platību 
rēķina, kurās ir augsta oglekļa 
koncentrācija, ir ne vairāk kā 7 % no 
enerģijas galapatēriņa transporta nozarē ES 
līmenī.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm elastību to dekarbonizācijas mērķrādītājos 
attiecībā uz kultūraugu biodegvielu izmantošanu, par kuru ILUC bažas tika risinātas 
2018. gadā RED II deleģētajā aktā par augsta ILUC riska biodegvielām, kurā tika noteiktas 
problemātiskās izejvielas. Tādējādi katra dalībvalsts var noteikt savu ieguldījumu no 
kultūraugu biodegvielām ar nosacījumu, ka kultūraugu biodegvielas kopējā daļa ES līmenī 
nepārsniedz 7 % no enerģijas galapatēriņa transporta nozarē.

Grozījums Nr. 1033
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
26. pants – 2. punkts
1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2022. gada 31. jūnijam Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz atjauninātu ziņojumu par visā 
pasaulē būtisku pārtikas un dzīvnieku 
barības kultūraugu ražošanas izplatīšanās 
stāvokli. Šajā atjauninājumā jāiekļauj 
pēdējo divu gadu jaunākie dati par 
atmežošanu un izejvielām, kurām ir 
augsts netiešas zemes izmantošanas 
maiņas risks.

Or. en

Grozījums Nr. 1034
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta otro daļu svītro;

Or. en
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Grozījums Nr. 1035
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta otro un trešo daļu svītro;

Or. en

Pamatojums

Ir jānoraida diferencēšana starp dažādām tradicionālajām biodegvielas nozarēm, kas ir daļa 
no tradicionālo biodegvielu izmantošanas veicināšanas renacionalizācijas.

Grozījums Nr. 1036
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta otro daļu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 1037
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück, Mauri Pekkarinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta otro daļu svītro;

Or. en

Pamatojums

Sustainable crop-based biofuels are one of the most cost-effective renewable energy sources 
that can immediately be used to reduce CO2 emissions of existing and future light and heavy-
duty vehicles. They are currently the main solution to achieve the ambitious renewable energy 
and GHG emissions reduction targets by 2030. ILUC concerns were fully addressed in 2018 
in the RED II delegated act on high ILUC-risk biofuels, which singled out problematic 
feedstock's and confirmed that European crop-based ethanol does not drive deforestation. 
Only high ILUC-risk biofuels must be phased out. The political context is currently not in 
favour of a removal or upward review of the 7% cap. A constructive approach is therefore to 
set up a 7% cap at EU level, to provide Member States with the flexibility to adjust the 
contribution of crop-based biofuels in the calculation of the RED targets in line with their 
national specificities (cf. Article 194(2) TFEU), in order to effectively reach the renewable 
energy and GHG intensity reduction targets by 2030.

Grozījums Nr. 1038
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – ib punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:
"Dalībvalstis var noteikt zemāku 
robežvērtību un 29. panta 1. punkta 
nolūkos var nošķirt dažādas biodegvielas, 
bioloģiskos šķidros kurināmos un 
biomasas degvielas, kas ražotas no 
pārtikas un dzīvnieku barības 
kultūraugiem, ņemot vērā labākos 
pieejamos pierādījumus par netiešās 
zemes izmantošanas maiņas ietekmi un 
kaskādes principu. Dalībvalstis var, 
piemēram, noteikt zemāku robežvērtību 
biodegvielas, bioloģisko šķidro kurināmo 
un biomasas degvielas, ko saražo no eļļas 
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kultūraugiem, īpatsvaram.";

Or. en

Grozījums Nr. 1039
Angelika Winzig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) punkta ceturto daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

“Ja dalībvalstī no pārtikas un barības 
kultūraugiem ražoto biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo, kā arī 
transporta nozarē patērēto biomasas 
degvielu īpatsvars nesasniedz 7 % vai ja 
dalībvalsts nolemj šo īpatsvaru ierobežot 
vēl vairāk, šī dalībvalsts 25. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā 
minēto siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājuma mērķrādītāju 
var attiecīgi vēl samazināt, ņemot vērā, 
kāds būtu šo degvielu devums 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupīšanā. Šajā sakarā dalībvalstis 
uzskata, ka šīs degvielas aiztaupa 50 % 
siltumnīcefekta gāzu emisiju.”;

Or. en

Pamatojums

Sertificēta ilgtspējīga biodegviela, kuras pamatā ir kultūraugi, ir izmaksu ziņā lietderīgs 
instruments transporta dekarbonizācijas nodrošināšanai. Pakāpeniski jāatsakās tikai no 
augsta ILUC riska biodegvielas. Jāizvairās atgriezties pie dalībvalstu panāktā

Grozījums Nr. 1040
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) punkta ceturto daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

“Ja dalībvalstī no pārtikas un barības 
kultūraugiem ražoto biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo, kā arī 
transporta nozarē patērēto biomasas 
degvielu īpatsvars nesasniedz 7 % vai ja 
dalībvalsts nolemj šo īpatsvaru ierobežot 
vēl vairāk, šī dalībvalsts 25. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā 
minēto siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājuma mērķrādītāju 
var attiecīgi vēl samazināt, ņemot vērā, 
kāds būtu šo degvielu devums 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupīšanā. Šajā sakarā dalībvalstis 
uzskata, ka šīs degvielas aiztaupa 50 % 
siltumnīcefekta gāzu emisiju.”;

Or. en

Grozījums Nr. 1041
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2. Lai aprēķinātu 7. pantā minēto 
dalībvalsts no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvaru 
un 25. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto 
minimālo īpatsvaru, īpatsvars no pārtikas 
un dzīvnieku barības kultūraugiem 
saražotām biodegvielām, bioloģiskajiem 

"2. Lai aprēķinātu 7. pantā minēto 
dalībvalsts no atjaunīgajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvaru 
un 25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā minēto siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķi, 
īpatsvars no pārtikas un dzīvnieku barības 
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šķidrajiem kurināmajiem vai biomasas 
degvielām, kam ir augsts netiešas zemes 
izmantošanas maiņas risks un kam ir 
novērota ievērojama ražošanas platības 
izplešanās zemes platībās ar augstu oglekļa 
koncentrāciju, nepārsniedz šādu 
degvielu/kurināmā patērēto līmeni 
2019. gadā minētajā dalībvalstī, izņemot 
gadījumus, kad tās ir sertificētās kā tādas 
biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie vai biomasas degvielas un 
kurināmie, kam ir zems netiešās zemes 
izmantošanas maiņas risks, ievērojot šo 
punktu.

kultūraugiem saražotām biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem 
vai biomasas degvielām, kam ir augsts 
netiešas zemes izmantošanas maiņas risks 
un kam ir novērota ievērojama ražošanas 
platības izplešanās zemes platībās ar augstu 
oglekļa koncentrāciju, tostarp palmu un 
sojas eļļas un to blakusproduktiem, 
nepārsniedz šādu degvielu/kurināmā 
patērēto līmeni 2019. gadā minētajā 
dalībvalstī.

No 2023. gada 31. decembra līdz, 
vēlākais, 2030. gada 31. decembrim 
minēto robežvērtību pakāpeniski samazina 
līdz 0 %.

Līdz 2019. gada 1. februārim Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu par visā pasaulē 
būtisku pārtikas un dzīvnieku barības 
kultūraugu ražošanas izplatīšanās 
stāvokli.

Līdz 2019. gada 1. februārim Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par visā pasaulē būtisku pārtikas 
un dzīvnieku barības kultūraugu ražošanas 
izplatīšanās stāvokli.

Līdz 2022. gada 31. decembrim minēto 
robežvērtību pakāpeniski samazina līdz 
0 %. Līdz 2019. gada 1. februārim 
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par visā 
pasaulē būtisku pārtikas un dzīvnieku 
barības kultūraugu ražošanas izplatīšanās 
stāvokli.

Līdz 2019. gada 1. februārim Komisija 
pieņem deleģēto aktu saskaņā ar šīs 
direktīvas 35. pantu, lai papildinātu šo 
direktīvu, nosakot sertifikācijas kritērijus 
biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem un biomasas degvielām un 
kurināmajiem, kuri rada zemu netiešās 
zemes izmantošanas maiņas risku, un lai 
noteiktu izejvielas, kas rada augstu netiešās 
zemes izmantošanas maiņas risku un 
kurām ir novērota ievērojama ražošanas 
platības izplešanās zemes platībās ar augstu 
oglekļa koncentrāciju. Ziņojums un 
pievienotais deleģētais akts ir pamatoti uz 
vislabākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
datiem.

Līdz 2019. gada 1. februārim Komisija 
pieņem deleģēto aktu saskaņā ar šīs 
direktīvas 35. pantu, lai papildinātu šo 
direktīvu, nosakot sertifikācijas kritērijus 
biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem un biomasas degvielām un 
kurināmajiem, kuri rada zemu netiešās 
zemes izmantošanas maiņas risku, un lai 
noteiktu izejvielas, kas rada augstu netiešās 
zemes izmantošanas maiņas risku un 
kurām ir novērota ievērojama ražošanas 
platības izplešanās zemes platībās ar augstu 
oglekļa koncentrāciju. Ziņojums un 
pievienotais deleģētais akts ir pamatoti uz 
vislabākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
datiem.

Līdz 2023. gada 1. septembrim Komisija 
pārskata kritērijus, kas izklāstīti ceturtajā 
daļā minētajā deleģētajā aktā, pamatojoties 

Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata kritērijus, kas izklāstīti ceturtajā 
daļā minētajā deleģētajā aktā, pamatojoties 
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uz vislabākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem datiem, un pieņem deleģētu 
aktu saskaņā ar 35. pantu, lai vajadzības 
gadījumā grozītu šādus kritērijus un 
iekļautu līkni, saskaņā ar kuru pakāpeniski 
samazinās to biodegvielu, bioloģisko 
šķidro kurināmo un biomasas degvielu 
devums 3. panta 1. punktā izvirzītā 
mērķrādītāja sasniegšanā un 25. panta 
1. punkta pirmajā daļā minētā minimālā 
īpatsvara sasniegšanā, kam ir augsts 
netiešas zemes izmantošanas maiņas risks 
un kas ir ražotas no izejvielām, kurām ir 
novērota ievērojama ražošanas platības 
izplešanās zemes platībās ar augstu oglekļa 
koncentrāciju.

uz vislabākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem datiem, un pieņem deleģētu 
aktu saskaņā ar 35. pantu, lai vajadzības 
gadījumā grozītu šādus kritērijus un 
iekļautu līkni, saskaņā ar kuru pakāpeniski 
samazinās to biodegvielu, bioloģisko 
šķidro kurināmo un biomasas degvielu 
devums 3. panta 1. punktā izvirzītā 
mērķrādītāja sasniegšanā un 25. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētā siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķa sasniegšanā, kam ir 
augsts netiešas zemes izmantošanas maiņas 
risks un kas ir ražotas no izejvielām, kurām 
ir novērota ievērojama ražošanas platības 
izplešanās zemes platībās ar augstu oglekļa 
koncentrāciju.

Vajadzības gadījumā Komisija groza 
Regulu (ES) 2019/807, lai noteiktu 
kopējās ražošanas teritorijas ar augstu 
oglekļa koncentrāciju vidējās gada 
izplešanās maksimālo daļu līdz 5 %.";

Or. en

(02018L2001)

Grozījums Nr. 1042
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) aiz 1. punkta iekļauj 1.a punktu:
"Veicot 1. punktā minētos aprēķinus, 
nulles emisiju un neatmežojošu 
biodegvielu daļu ieguldījumu 
neierobežo.";

Or. en
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Grozījums Nr. 1043
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 2. punktā vārdus “25. panta 
1. punkta pirmajā daļā minēto minimālo 
īpatsvaru” pirmajā daļā un vārdus 
“25. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
minimālā īpatsvara” piektajā daļā aizstāj 
attiecīgi ar vārdiem “25. panta 1. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunktā minēto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma 
mērķrādītāju” un “25. panta 1. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunktā minētā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma 
mērķrādītāja”;

b) panta 2. punktā vārdus "25. panta 
1. punkta pirmajā daļā minēto minimālo 
īpatsvaru" pirmajā daļā un vārdus 
"25. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
minimālā īpatsvara" piektajā daļā aizstāj 
attiecīgi ar vārdiem "25. panta 1. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunktā minēto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma 
mērķrādītāju" un "25. panta 1. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunktā minētā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma 
mērķrādītāja, nosakot pirmās daļas a) un 
b) apakšpunktā minēto pienākumu 
nodrošināt tajos noteikto mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstis cita starpā var to 
darīt, izmantojot pasākumus attiecībā uz 
apjomu, enerģijas saturu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ar 
nosacījumu, ka tiek pierādīts, ka ir 
panākts pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājums un 
b) apakšpunktā minētais minimālais 
īpatsvars.";

Or. en

Pamatojums

ES ir jāpiedāvā dalībvalstīm elastība arī attiecībā uz transporta nozares dekarbonizāciju, 
paredzot pienākumu iekļaut atjaunīgo enerģiju, kā paredzēts Direktīvā (ES) 2018/2001, vai 
paredzot abu pieeju apvienojumu. Lai gan direktīvas priekšlikumā ietvertā prasība samazināt 
transporta degvielu oglekļa emisiju intensitāti ir solis uz priekšu energoefektivitātes 
uzlabošanā, no degvielu tirgus nedrīkst izslēgt sertificētas un ilgtspējīgas kultūraugu 
biodegvielas.

Grozījums Nr. 1044
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) c) panta 2. punktā aiz piektās daļas 
iekļauj šādu daļu:
"Soju iekļauj to izejvielu sarakstā, kurām 
ir liels netiešas zemes izmantojuma 
maiņas risks un kurām ir vērojama 
ievērojama ražošanas teritorijas 
izplešanās teritorijās ar augstu oglekļa 
koncentrāciju.";

Or. en

Grozījums Nr. 1045
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:
"No 2023. gada 31. decembra līdz, 
vēlākais, 2025. gada 31. decembrim 
minēto robežvērtību pakāpeniski 
samazina līdz 0 %.";

Or. en

Grozījums Nr. 1046
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:
"Līdz 2023. gada 1. jūlijam minēto 
robežvērtību pakāpeniski samazina līdz 
0 %.";

Or. en

Grozījums Nr. 1047
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-
Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) punkta piekto daļu svītro un aizstāj 
ar šādu:
"Līdz 2022. gada 1. jūlijam Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz atjauninātu ziņojumu par visā 
pasaulē būtisku pārtikas un dzīvnieku 
barības kultūraugu ražošanas izplatīšanās 
stāvokli. Šajā atjauninājumā jāiekļauj 
pēdējo divu gadu jaunākie dati par 
atmežošanu, jo īpaši Dienvidamerikā, un 
jāpievēršas citām augsta riska precēm, 
kas ietilpst to izejvielu kategorijā, kurām 
ir augsts netiešas zemes izmantošanas 
maiņas risks (jo īpaši sojai un tās 
blakusproduktiem).
Līdz 2023. gada 1. septembrim Komisija 
pārskata kritērijus, kas izklāstīti ceturtajā 
daļā minētajā deleģētajā aktā, 
pamatojoties uz vislabākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem datiem, un 
pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 
35. pantu, lai vajadzības gadījumā grozītu 
šādus kritērijus un iekļautu līkni, saskaņā 
ar kuru pakāpeniski samazinās to 
biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 
un biomasas degvielu devums 3. panta 
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1. punktā izvirzītā mērķrādītāja 
sasniegšanā un 25. panta 1. punkta 
pirmajā daļā minētā minimālā īpatsvara 
sasniegšanā, kam ir augsts netiešas zemes 
izmantošanas maiņas risks un kas ir 
ražotas no izejvielām, kurām ir novērota 
ievērojama ražošanas platības izplešanās 
zemes platībās ar augstu oglekļa 
koncentrāciju.
Deleģētajā aktā paredz noteikumu, ka 
Regulas (ES) 2019/807 3. panta b) punktā 
noteikto robežvērtību groza tā, lai 
maksimālais īpatsvars attiecībā uz gada 
vidējo produktīvās platības izplešanos 
pasaulē uz tādu zemes platību rēķina, 
kurās ir liels oglekļa uzkrājums, būtu 
5 %.";

Or. en

Grozījums Nr. 1048
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

15.a) direktīvas 26. panta 1. punkta otro 
daļu svītro;

Ja minētais īpatsvars dalībvalstī ir mazāks 
nekā 1 %, tad to var palielināt līdz, 
maksimums, 2 % no enerģijas 
galapatēriņa autotransporta un dzelzceļa 
transporta nozarēs.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=LV#tocId28)
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Pamatojums

Atbilstoši ātrai pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugu biodegvielas samazināšanai nav 
iespējas palielināt pārtikas izmantošanu degvielai. Arī karš Ukrainā ir ietekmējis pasaules 
pārtikas preču tirgu, un Krievija un Ukraina ir lieli augu eļļu un graudu piegādātāji ES. 
Mums ir jāsamazina pārtikas cenu pieaugums, samazinot pārtikas un dzīvnieku barības preču 
izmantošanu biodegvielās, nevis jāpalielina pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugu 
biodegvielas izmantošana.

Grozījums Nr. 1049
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 1. punkts – 3. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

15.b) punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:
Dalībvalstis var noteikt zemāku 
robežvērtību un 29. panta 1. punkta 
nolūkos var nošķirt dažādas biodegvielas, 
bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas 
degvielas, kas ražotas no pārtikas un 
dzīvnieku barības kultūraugiem, ņemot 
vērā labākos pieejamos pierādījumus par 
netiešās zemes izmantošanas maiņas 
ietekmi. Dalībvalstis var, piemēram, 
noteikt zemāku robežvērtību biodegvielas, 
bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas 
degvielas, ko saražo no eļļas kultūraugiem, 
īpatsvaram.

"Dalībvalstis var noteikt zemāku 
robežvērtību un 29. panta 1. punkta 
nolūkos var nošķirt dažādas biodegvielas, 
bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas 
degvielas, kas ražotas no pārtikas un 
dzīvnieku barības kultūraugiem, ņemot 
vērā labākos pieejamos pierādījumus par 
netiešās zemes izmantošanas maiņas 
ietekmi un kaskādes principu. Dalībvalstis 
var, piemēram, noteikt zemāku 
robežvērtību biodegvielas, bioloģisko 
šķidro kurināmo un biomasas degvielas, ko 
saražo no eļļas kultūraugiem, 
īpatsvaram.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=LV#tocId28)

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā piemēro atkritumu pamatdirektīvā noteikto kaskādveida principu 
3. pantā minētajam biomasas izejvielu tirgum. Kaskādveida princips attiecas arī uz pārtikas 
un dzīvnieku barības kultūraugu izmantošanu.
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Grozījums Nr. 1050
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.c punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

15.c) panta 2. punktu svītro;
b) panta 2. punktā vārdus “25. panta 
1. punkta pirmajā daļā minēto minimālo 
īpatsvaru” pirmajā daļā un vārdus 
“25. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
minimālā īpatsvara” piektajā daļā aizstāj 
attiecīgi ar vārdiem “25. panta 1. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunktā minēto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājuma mērķrādītāju” un 
“25. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā minētā siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājuma 
mērķrādītāja”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=LV#tocId28)

Grozījums Nr. 1051
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.d punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

15.d) direktīvas 26. panta 2. punkta 
pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Lai aprēķinātu 7. pantā minēto dalībvalsts "Lai aprēķinātu 7. pantā minēto dalībvalsts 
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no atjaunojamajiem energoresursiem 
iegūtas enerģijas īpatsvaru un 25. panta 
1. punkta pirmajā daļā minēto minimālo 
īpatsvaru, īpatsvars no pārtikas un 
dzīvnieku barības kultūraugiem saražotām 
biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem vai biomasas degvielām, 
kam ir augsts netiešas zemes izmantošanas 
maiņas risks un kam ir novērota 
ievērojama ražošanas platības izplešanās 
zemes platībās ar augstu oglekļa 
koncentrāciju, nepārsniedz šādu 
degvielu/kurināmā patērēto līmeni 
2019. gadā minētajā dalībvalstī, izņemot 
gadījumus, kad tās ir sertificētās kā tādas 
biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie vai biomasas degvielas un 
kurināmie, kam ir zems netiešās zemes 
izmantošanas maiņas risks, ievērojot šo 
punktu.

no atjaunīgajiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaru un 25. panta 1. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunktā minēto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķi, īpatsvars no 
pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem 
saražotām biodegvielām, bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem vai biomasas 
degvielām, kam ir augsts netiešas zemes 
izmantošanas maiņas risks un kam ir 
novērota ievērojama ražošanas platības 
izplešanās zemes platībās ar augstu oglekļa 
koncentrāciju, tostarp palmu un sojas eļļas 
un to blakusproduktiem, nepārsniedz šādu 
degvielu/kurināmā patērēto līmeni 
2019. gadā minētajā dalībvalstī.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=LV#tocId28)

Pamatojums

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Grozījums Nr. 1052
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.g punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 2. punkts – 5. daļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

15.g) direktīvas 26. panta 2. punkta 
piekto daļu aizstāj ar šādu:

Līdz 2023. gada 1. septembrim Komisija 
pārskata kritērijus, kas izklāstīti ceturtajā 
daļā minētajā deleģētajā aktā, 
pamatojoties uz vislabākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem datiem, un 
pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 35. pantu, 
lai vajadzības gadījumā grozītu šādus 
kritērijus un iekļautu līkni, saskaņā ar 
kuru pakāpeniski samazinās to 
biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 
un biomasas degvielu devums 3. panta 
1. punktā izvirzītā mērķrādītāja 
sasniegšanā un 25. panta 1. punkta pirmajā 
daļā minētā minimālā īpatsvara 
sasniegšanā, kam ir augsts netiešas zemes 
izmantošanas maiņas risks un kas ir 
ražotas no izejvielām, kurām ir novērota 
ievērojama ražošanas platības izplešanās 
zemes platībās ar augstu oglekļa 
koncentrāciju.

"Deleģētās regulas (ES) 2019/807 
3. pantā ir noteikts, ka, lai noteiktu augstu 
netiešās zemes izmantošanas maiņas risku 
biodegvielām, bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam un biomasas degvielai, kas 
ražota no pārtikas un dzīvnieku barības 
kultūraugiem, izplešanās uz tādu zemes 
platību rēķina, kurās ir liels oglekļa 
uzkrājums, ir atļauta līdz 10 %. Šī 
izplešanās būtu jānosaka 2,5 % apmērā.

Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija 
pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 35. pantu, 
kurā noteikta līkne, saskaņā ar kuru 
samazinās to biodegvielu, bioloģisko 
šķidro kurināmo un biomasas degvielu 
devums 3. panta 1. punktā izvirzītā 
mērķrādītāja sasniegšanā un 25. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētā siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķa sasniegšanā, kam ir 
augsts netiešas zemes izmantošanas maiņas 
risks saskaņā ar izmantošanas atteikšanās 
termiņu, kas noteikts šā punkta otrajā 
daļā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=LV#tocId28)

Pamatojums

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
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should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Grozījums Nr. 1053
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – a apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķināšanas noteikumi transporta 
nozarē un attiecībā uz nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgajām degvielām 
neatkarīgi no to galaizmantojuma

Aprēķināšanas noteikumi attiecībā uz 
visiem galaizmantojumiem piegādāto 
elektroenerģiju, tostarp nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanu

Or. en

Pamatojums

Papildināmības principi būtu jāpiemēro elektroenerģijai attiecībā uz visiem 
galaizmantojumiem, ievērojot tehnoloģiju neitralitāti. Attiecībā uz galaizmantojuma nozarēm 
samērīgi būtu jāpiemēro īpaši noteikumi.

Grozījums Nr. 1054
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – a apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķināšanas noteikumi transporta nozarē 
un attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām neatkarīgi no to 
galaizmantojuma

Aprēķināšanas noteikumi transporta nozarē 
un attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām
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Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības paplašināt šīs direktīvas piemērošanas jomu ārpus transporta nozares. 
Piemēram, rūpniecībā ir daudz lielāki apjomi un mazāk dalībnieku, tāpēc nav problēmu 
kontrolēt ūdeņraža ražošanu.

Grozījums Nr. 1055
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – a apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķināšanas noteikumi transporta nozarē 
un attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām neatkarīgi no to 
galaizmantojuma

Aprēķināšanas noteikumi transporta nozarē 
un attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām

Or. en

Pamatojums

Joprojām nav skaidrības par deleģēto aktu attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām 
degvielām, jo tas attiecas uz transportu. Tādēļ kritēriji nebūtu jāpiemēro citām nozarēm. 
Ierobežojošs deleģētais akts kaitētu ūdeņraža ražošanas nozares attīstībai un darbotos pretēji 
Eiropas Savienības Ūdeņraža stratēģijai, tostarp nesen paziņotajam REPowerEU 
paziņojumam, kurā uzsvērts mērķis palielināt tīra ūdeņraža apjomu līdz lielākam apjomam, 
nekā sākotnēji paredzēts Ūdeņraža stratēģijā.

Grozījums Nr. 1056
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – a apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķināšanas noteikumi transporta nozarē 
un attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām neatkarīgi no to 
galaizmantojuma

Aprēķināšanas noteikumi transporta nozarē 
un attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām

Or. en

Grozījums Nr. 1057
Evžen Tošenovský
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) attiecībā uz biodegvielu un 
biogāzi — visu veidu transportam 
piegādāto šo degvielu daudzumu reizinot ar 
to emisiju aiztaupījumiem, kas noteikti 
saskaņā ar 31. pantu;

i) attiecībā uz atjaunīgajām 
degvielām — visu veidu transportam 
piegādāto šo degvielu daudzumu reizinot ar 
to emisiju aiztaupījumiem, kas noteikti 
saskaņā ar 31. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1058
Evžen Tošenovský
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecībā uz nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgajām degvielām un 
pārstrādātām oglekļa degvielām — visu 

svītrots
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veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar to emisiju 
aiztaupījumiem, kas noteikti saskaņā ar 
deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar 29.a panta 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1059
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām un pārstrādātām 
oglekļa degvielām — visu veidu 
transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar to emisiju 
aiztaupījumiem, kas noteikti saskaņā ar 
deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā 
ar 29.a panta 3. punktu;

ii) attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām, mazoglekļa 
degvielām un pārstrādātām oglekļa 
degvielām — visu veidu transportam 
piegādāto šo degvielu daudzumu reizinot ar 
to emisiju aiztaupījumiem, kas noteikti 
saskaņā ar deleģētajiem aktiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 29.a panta 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1060
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām un pārstrādātām 
oglekļa degvielām — visu veidu 
transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar to emisiju 

ii) attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām — visu veidu 
transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar to emisiju 
aiztaupījumiem, kas noteikti saskaņā ar 
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aiztaupījumiem, kas noteikti saskaņā ar 
deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā 
ar 29.a panta 3. punktu;

deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā 
ar 29.a panta 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1061
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām un pārstrādātām 
oglekļa degvielām — visu veidu 
transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar to emisiju 
aiztaupījumiem, kas noteikti saskaņā ar 
deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā 
ar 29.a panta 3. punktu;

ii) attiecībā uz nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām — visu veidu 
transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar to emisiju 
aiztaupījumiem, kas noteikti saskaņā ar 
deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā 
ar 29.a panta 3. punktu;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskanīgumu ar redakcijas "pārstrādātas oglekļa degvielas" svītrošanu.

Grozījums Nr. 1062
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 

iii) attiecībā uz atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
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veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e);

veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e); 
dalībvalstis, kas īsteno 25. panta 1. punktā 
noteikto siltumnīcefekta gāzu intensitātes 
samazināšanas mērķi, izmantojot valstu 
mērķrādītājus attiecībā uz atjaunīgās 
enerģijas īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 
transporta nozarē, uzskata, ka atjaunīgās 
elektroenerģijas īpatsvars ir četras reizes 
lielāks par tās enerģijas saturu;

Or. en

Grozījums Nr. 1063
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e);

iii) attiecībā uz atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e); 
dalībvalstis, kas īsteno 25. panta 1. punktā 
noteikto siltumnīcefekta gāzu intensitātes 
samazināšanas mērķi, izmantojot valstu 
mērķrādītājus attiecībā uz atjaunīgās 
enerģijas īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 
transporta nozarē, uzskata, ka atjaunīgās 
elektroenerģijas īpatsvars ir četras reizes 
lielāks par tās enerģijas saturu;

Or. en

Grozījums Nr. 1064
Evžen Tošenovský
ECR grupas vārdā
Zdzisław Krasnodębski



PE729.929v01-00 78/175 AM\1252006LV.docx

LV

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e);

iii) attiecībā uz atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto, biometāna 
pārvadei, ekstrūzijai un ievadīšanai 
pārvades tīklā izmantoto un nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai 
izmantoto šo degvielu daudzumu reizinot 
ar V pielikumā noteikto fosilo degvielu 
komparatoru ECF(e);

Or. en

Pamatojums

Lai stimulētu nozares attīstību, Direktīvā (ES) 2018/2001 izmantotie reizinātāji būtu atkārtoti 
jāievieš un jāizmanto arī ūdeņradim.

Grozījums Nr. 1065
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e);

iii) attiecībā uz atjaunīgo 
energoresursu un mazoglekļa 
elektroenerģiju — visu veidu transportam 
piegādāto šo degvielu daudzumu reizinot ar 
V pielikumā noteikto fosilo degvielu 
komparatoru ECF(e);

Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu slogu nozarēm reģionos, kuros ir mazāks atjaunīgo energoresursu potenciāls, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai atļaut mazoglekļa ūdeņraža devumu iekļaut mērķu 
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sasniegšanā, ciktāl tas atbilst tiem pašiem 70 % RFNBO noteiktajiem SEG aiztaupījumu 
pienākumiem.

Grozījums Nr. 1066
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e);

iii) attiecībā uz atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru EF(t);

Or. en

Pamatojums

KThe GHG intensity reduction equation in the Commission proposal grants a 
disproportionately high GHG saving for renewable electricity in transport: ECF(e) refers to 
183 gCO2/MJ which leads to a -195% GHG saving for renewable electricity, and which 
compares renewable electricity in transport to power generation by fossil fuels, not to use of 
gasoline or diesel in transport Renewable electricity should be subject to a GHG saving 
referring to the same fossil fuel comparator as other renewable energies, i.e. EF(t) which is 
94 gCO2/MJ, noting that this also leads to a very high, 100% GHG saving value, for 
renewable electricity.

Grozījums Nr. 1067
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 

iii) attiecībā uz atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 



PE729.929v01-00 80/175 AM\1252006LV.docx

LV

veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e);

veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru EF(t);

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ierosinātais SEG emisijas intensitātes samazinājuma vienādojums 
atjaunīgo energoresursu enerģijai transporta nozarē piešķir nesamērīgi lielu SEG emisiju 
aiztaupījumu: ECF(e) attiecas uz 183 gCO2/MJ, kas atjaunīgo energoresursu enerģijai rada -
195 % SEG emisiju aiztaupījumu un kas transporta nozarē izmantoto atjaunīgo 
energoresursu enerģiju salīdzina ar elektroenerģijas ražošanu no fosilā kurināmā, nevis ar 
benzīna vai dīzeļdegvielas izmantošanu transportā.

Grozījums Nr. 1068
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e);

iii) attiecībā uz atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu četras reizes reizinot ar 
V pielikumā noteikto fosilo degvielu 
komparatoru EF(t);

Or. en

Pamatojums

Kopš ILUC pārskata par RED, ir ieviests reizinātājs atjaunīgās elektroenerģijas 
izmantošanai transportā, lai ņemtu vērā elektrisko transportlīdzekļu lielāku energoefektivitāti 
un nodrošinātu to pašu nobraukto attālumu. Mums nevajadzētu sodīt par to, ka transportam 
tiek izmantots mazāk enerģijas, tādējādi mēs piedāvājam salīdzinoši vienādus nosacījumus, 
lai saglabātu reizinātāja/atbilstības faktoru, par kuru panākta vienošanās RED II procesā.

Grozījums Nr. 1069
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Andreas Glück, Nicola Beer, Nicola Danti
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru ECF(e);

iii) attiecībā uz atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju — visu 
veidu transportam piegādāto šo degvielu 
daudzumu reizinot ar V pielikumā noteikto 
fosilo degvielu komparatoru EF(t);

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ierosinātais SEG emisijas intensitātes samazinājuma vienādojums 
atjaunīgo energoresursu enerģijai transporta nozarē piešķir nesamērīgi lielu SEG emisiju 
aiztaupījumu: ECF(e) attiecas uz 183 gCO2/MJ, kas atjaunīgo energoresursu enerģijai rada -
195 % SEG emisiju aiztaupījumu un kas transporta nozarē izmantoto atjaunīgo 
energoresursu enerģiju salīdzina ar elektroenerģijas ražošanu no fosilā kurināmā, nevis ar 
benzīna vai dīzeļdegvielas izmantošanu transportā. Uz atjaunīgo elektroenerģiju būtu 
jāattiecina SEG aiztaupījums, kas attiecas uz tādu pašu fosilā kurināmā komparatoru kā uz 
citām atjaunīgajām enerģijām, proti, EF(t), kas ir 94 gCO2/MJ, norādot, ka tas rada arī ļoti 
augstu, 100 % SEG aiztaupījuma vērtību atjaunīgajai elektroenerģijai.

Grozījums Nr. 1070
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzumu nosaka, šai 
nozarei piegādātās elektroenerģijas 
daudzumu reizinot ar dalībvalsts teritorijā 
iepriekšējos divos gados piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzumu nosaka, šai nozarei piegādātās 
elektroenerģijas daudzumu reizinot ar 
dalībvalsts teritorijā iepriekšējos divos 
gados piegādātās atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
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no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, un piegādā transporta 
nozarei, minēto elektroenerģiju pilnībā 
uzskaita kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju;

atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju, 
un piegādā transporta nozarei, vai 
alternatīvi ar īpašu elektroenerģijas 
pirkuma līgumu, kura rezultātā iegūta 
atjaunīgā elektroenerģija, kam 
pievienotas izcelsmes garantijas no 
elektroenerģijas ražošanas vienības vai 
vienībām, kuras pasūtītas pēc iepriekš 
minētā elektroenerģijas pirkuma līguma 
parakstīšanas, un ko neuzskaita kā 
atjaunīgu elektroenerģiju nevienā citā 
nozarē, minēto elektroenerģiju pilnībā 
uzskaita kā atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģiju;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu jāļauj atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju (no tīkla vai uz vietas ražotu) 
pieskaitīt transporta nozares atjaunīgo energoresursu apakšmērķrādītājam arī tad, ja 
ražotājs/piegādātājs ar izcelsmes apliecinājumiem var pierādīt elektroenerģijas atjaunīgumu.

Grozījums Nr. 1071
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzumu nosaka, šai 
nozarei piegādātās elektroenerģijas 
daudzumu reizinot ar dalībvalsts teritorijā 
iepriekšējos divos gados piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, un piegādā transporta 
nozarei, minēto elektroenerģiju pilnībā 
uzskaita kā atjaunojamo energoresursu 

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzumu nosaka, šai nozarei piegādātās 
elektroenerģijas daudzumu reizinot ar 
dalībvalsts teritorijā iepriekšējos divos 
gados piegādātās atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju, 
un piegādā transporta nozarei, minēto 
elektroenerģiju pilnībā uzskaita kā 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju. 
Līdz 2023. gada 31. decembrim Komisija 
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elektroenerģiju; izstrādā deleģēto aktu attiecībā uz 
transporta nozarei piegādātās atjaunīgo 
energoresursu enerģijas papildināmību, 
lai nodrošinātu iespēju izmantot līdz pat 
100 % atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas, t. i., papildus dalībvalsts 
teritorijā iepriekšējos divos gados 
piegādātās atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaram;

Or. en

Grozījums Nr. 1072
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzumu nosaka, šai 
nozarei piegādātās elektroenerģijas 
daudzumu reizinot ar dalībvalsts teritorijā 
iepriekšējos divos gados piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, un piegādā transporta 
nozarei, minēto elektroenerģiju pilnībā 
uzskaita kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju;

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzumu nosaka, šai nozarei piegādātās 
elektroenerģijas daudzumu reizinot ar 
dalībvalsts teritorijā iepriekšējos divos 
gados piegādātās atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju, 
un piegādā transporta nozarei, vai 
alternatīvi ar īpašu elektroenerģijas 
pirkuma līgumu, kura rezultātā iegūta 
atjaunīgā elektroenerģija, kam pievienoti 
izcelsmes apliecinājumi no 
elektroenerģijas ražošanas vienības vai 
vienībām, kuras pasūtītas pēc līguma 
parakstīšanas, un ko neuzskaita kā 
atjaunīgu elektroenerģiju nevienā citā 
nozarē, minēto elektroenerģiju pilnībā 
uzskaita kā atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģiju;

Or. en



PE729.929v01-00 84/175 AM\1252006LV.docx

LV

Pamatojums

Šis grozījums radītu papildu stimulus veidot jaunu atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas 
jaudu.

Grozījums Nr. 1073
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
27. pants – 1. punkts
1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzumu nosaka, šai 
nozarei piegādātās elektroenerģijas 
daudzumu reizinot ar dalībvalsts teritorijā 
iepriekšējos divos gados piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, un piegādā transporta 
nozarei, minēto elektroenerģiju pilnībā 
uzskaita kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju;

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzumu nosaka, šai nozarei piegādātās 
elektroenerģijas daudzumu reizinot ar 
dalībvalsts teritorijā iepriekšējos divos 
gados piegādātās atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju, 
un piegādā transporta nozarei, minēto 
elektroenerģiju pilnībā uzskaita kā 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju;

Līdz 2023. gada 31. decembrim Komisija 
izstrādā deleģētu aktu par transporta 
nozarei piegādātās atjaunīgās 
elektroenerģijas papildināmību.

Or. en

Grozījums Nr. 1074
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzumu nosaka, šai 
nozarei piegādātās elektroenerģijas 
daudzumu reizinot ar dalībvalsts teritorijā 
iepriekšējos divos gados piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, un piegādā transporta 
nozarei, minēto elektroenerģiju pilnībā 
uzskaita kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju;

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzumu nosaka, šai nozarei piegādātās 
elektroenerģijas daudzumu reizinot ar 
dalībvalsts teritorijā iepriekšējos divos 
gados piegādātās atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju, 
un piegādā transporta nozarei, minēto 
elektroenerģiju pilnībā uzskaita kā 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju. 
Elektroenerģija, kas iegūta no tīkla, var 
tikt uzskatīta par pilnībā atjaunīgu 
elektroenerģiju saskaņā ar 
papildināmības principu, kā noteikts 
3.4.a pantā (jauns);

Or. en

Grozījums Nr. 1075
Ivan David

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzumu nosaka, šai 
nozarei piegādātās elektroenerģijas 
daudzumu reizinot ar dalībvalsts teritorijā 
iepriekšējos divos gados piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, un piegādā transporta 
nozarei, minēto elektroenerģiju pilnībā 

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzumu nosaka, šai nozarei piegādātās 
elektroenerģijas daudzumu reizinot ar 
dalībvalsts teritorijā iepriekšējos divos 
gados piegādātās atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju, 
un piegādā transporta nozarei vai ja 
transporta nozarei piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
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uzskaita kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju;

elektroenerģijas izcelsme ir apliecināta ar 
izcelsmes apliecinājumu, minēto 
elektroenerģiju pilnībā uzskaita kā 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģiju;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu sekmīgu transporta nozares elektrifikāciju, grozītajā Atjaunojamo energoresursu 
direktīvā būtu jāļauj atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju (no tīkla vai uz vietas 
ražotu) pieskaitīt transporta nozares atjaunīgo energoresursu apakšmērķrādītājam arī tad, ja 
ražotājs/piegādātājs ar izcelsmes apliecinājumiem var pierādīt elektroenerģijas atjaunīgumu.

Grozījums Nr. 1076
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas daudzumu nosaka, šai 
nozarei piegādātās elektroenerģijas 
daudzumu reizinot ar dalībvalsts teritorijā 
iepriekšējos divos gados piegādātās 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru. 
Izņēmuma kārtā, ja elektroenerģiju iegūst 
no tieša savienojuma ar iekārtu, kas ražo 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, un piegādā transporta 
nozarei, minēto elektroenerģiju pilnībā 
uzskaita kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju;

iii) transporta nozarei piegādātās 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
daudzumu nosaka, šai nozarei piegādātās 
elektroenerģijas daudzumu reizinot ar 
dalībvalsts teritorijā piegādātās atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru. Izņēmuma kārtā, ja 
elektroenerģiju iegūst no tieša savienojuma 
ar iekārtu, kas ražo atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju, un piegādā 
transporta nozarei vai ja transporta 
nozarei piegādātās atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas izcelsme ir 
pierādīta ar ilgtspējīgu sertifikācijas 
sistēmu, minēto elektroenerģiju pilnībā 
uzskaita kā atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 1077
Grozījums Nr. 333

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1078
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu; ja IX pielikuma B daļā minēto 
ievadmateriālu sarakstu groza, pievienojot 
ievadmateriālus saskaņā ar 
Direktīvas (ES) 2018/2001 28. panta 
6. punktu, tad šo robežvērtību attiecīgi 
palielina; dalībvalstis var pamatotos 
gadījumos mainīt minēto robežvērtību, 
ņemot vērā attiecīgā ievadmateriāla 
pieejamību; jebkuras šādas izmaiņas ir 
jāapstiprina Komisijai;
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai grozīt robežvērtību atbilstīgi ievadmateriālu pieejamībai, 
kā tās pašlaik to dara. Pieejamo ilgtspējīgo biodegvielu daudzumu nedrīkst nepamatoti 
ierobežot, jo īpaši, ja IX pielikuma B daļai pievieno jaunus ievadmateriālus.

Grozījums Nr. 1079
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu; dalībvalstis var pamatotos 
gadījumos mainīt minēto robežvērtību, 
ņemot vērā izejvielu pieejamību; jebkuras 
šādas izmaiņas ir jāapstiprina Komisijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1080
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
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elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 3,4 %, izņemot Kipru un 
Maltu; dalībvalstis var pamatotos 
gadījumos palielināt minēto robežvērtību, 
ņemot vērā attiecīgā ievadmateriāla 
pieejamību; jebkuras šādas izmaiņas ir 
jāapstiprina Komisijai;

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka IX pielikuma B daļā noteiktā ierobežojuma saglabāšana vairs nav 
pamatota, ņemot vērā jauno kontekstu, kurā RED III darbības joma ir paplašināta attiecībā 
uz visām transporta nozarēm, IX pielikuma B daļas divkāršā uzskaite (reizinātājs) ir atcelta 
un ir iespējama citu ievadmateriālu pārvietošana uz šo IX pielikuma B daļu (ES COM 
deleģētais akts vēl nav publicēts). Šīs robežvērtības neatcelšana apdraudētu potenciālu attīstīt 
un palielināt ievadmateriālus, kas izrādījušies ilgtspējīgi un atbilst RED III kritērijiem, lai 
sasniegtu augstāku un cenas ziņā pieejamāku dekarbonizācijas līmeni.

Grozījums Nr. 1081
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem un no 
3. kategorijas dzīvnieku taukiem, kā 
noteikts Regulā (1069/2009), transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %; šī robežvērtība ietver 
arī atkritumus un atliekas, kas nav 
uzskaitītas IX pielikumā un ir derīgas 
izmantošanai pārtikas un dzīvnieku 
barības tirgū;

Or. en
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Pamatojums

Uz 3. kategorijas dzīvnieku taukiem, kas noteikti Regulā (1069/2009), būtu jāattiecina 1,7 % 
robežvērtība tāpat kā uz 1. un 2. kategorijas dzīvnieku taukiem un IX pielikuma B daļā minēto 
izmantoto cepamo eļļu. Iemesls ir tas, ka tiem jau ir augstāka vērtība citās nozarēs saskaņā 
ar kaskādes principu un atkritumu hierarhiju. To neierobežotā izmantošana biodegvielām 
rada izkropļojošu ietekmi tirgū, kur konkurējošās rūpniecības nozares ir spiestas to ražošanai 
izmantot vairāk neilgtspējīgu ievadmateriālu, piemēram, palmu eļļu.

Grozījums Nr. 1082
Sandra Pereira

Direktīvas priekšlikums
1.ºpants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvaram, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā norādītajiem ievadmateriāliem, 
transporta nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, atsauces 
vērtība ir 1,7 %, ko dalībvalstis katrā 
atsevišķā gadījumā pēc novērtējuma 
veikšanas var pārsniegt, izņemot Kipru un 
Maltu;

Or. pt

Grozījums Nr. 1083
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem un no 
3. kategorijas dzīvnieku taukiem, kā 
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elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

noteikts Regulā (EK) Nr. 1069/2009, 
transporta nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

Or. en

Grozījums Nr. 1084
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
27. pants – 1. punkts
1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem un no 
3. kategorijas dzīvnieku taukiem, kā 
noteikts Regulā (1069/2009), transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

Or. en

Grozījums Nr. 1085
Francesca Donato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 

iv) to biodegvielu un biogāzes 
īpatsvars, ko ražo no IX pielikuma B daļā 
norādītajiem ievadmateriāliem, transporta 
nozarei piegādāto degvielu un 
elektroenerģijas enerģijas saturā, 
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nepārsniedz 1,7 %, izņemot Kipru un 
Maltu;

nepārsniedz 1,7 %;

Or. it

Grozījums Nr. 1086
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājumu, ko rada 
atjaunojamās enerģijas izmantošana, 
nosaka, siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījumu no visu veidu transportam 
piegādāto biodegvielu, biogāzes un 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas izmantojuma dalot ar 
bāzlīniju.

d) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājumu, ko rada 
atjaunīgās enerģijas izmantošana, nosaka, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumu 
no visu veidu transportam piegādāto 
biodegvielu, biogāzes, nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas, 
pārstrādātiem oglekļa 
kurināmiem/degvielas un atjaunīgo 
energoresursu vai mazoglekļa 
elektroenerģijas izmantojuma dalot ar 
bāzlīniju.

Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu slogu nozarēm reģionos, kuros ir mazāks atjaunīgo energoresursu potenciāls, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai atļaut mazoglekļa ūdeņraža devumu iekļaut mērķu 
sasniegšanā, ciktāl tas atbilst tiem pašiem 70 % RFNBO noteiktajiem SEG aiztaupījumu 
pienākumiem.

Grozījums Nr. 1087
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājumu, ko rada 
atjaunojamās enerģijas izmantošana, 
nosaka, siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījumu no visu veidu transportam 
piegādāto biodegvielu, biogāzes un 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas izmantojuma dalot ar 
bāzlīniju.

d) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitātes samazinājumu, ko rada 
atjaunīgās enerģijas izmantošana, nosaka, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumu 
no visu veidu transportam piegādāto 
biodegvielu, biogāzes, nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas un 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 
izmantojuma dalot ar bāzlīniju.

Or. en

Grozījums Nr. 1088
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pantā iekļauj šādu 1.a punktu: svītrots
“1.a Aprēķinot 25. panta 1. punkta 
pirmās daļas b) apakšpunktā minētos 
mērķrādītājus, piemēro šādus 
noteikumus:
a) aprēķinot saucēju, t. i., transporta 
nozarē patērētās enerģijas daudzumu, 
ņem vērā visu transporta nozarei 
piegādāto degvielu un elektroenerģiju;
b) aprēķinot skaitītāju, ņem vērā to 
moderno biodegvielu un biogāzes 
enerģijas saturu, kas ražotas no 
IX pielikuma A daļā uzskaitītajiem 
ievadmateriāliem, un to nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu enerģijas 
saturu, ko piegādā visu veidu transportam 
Savienības teritorijā;
c) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvaru, ko ražo no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
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ievadmateriāliem, un nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu īpatsvaru, ko 
piegādā aviācijas un jūras transportam, 
uzskata par 1,2 reizes lielāku par to 
enerģijas saturu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 1089
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1.a punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aprēķinot saucēju, t. i., transporta 
nozarē patērētās enerģijas daudzumu, 
ņem vērā visu transporta nozarei 
piegādāto degvielu un elektroenerģiju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1090
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – c apakšpunkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvaru, ko ražo no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, un nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu īpatsvaru, ko 
piegādā aviācijas un jūras transportam, 
uzskata par 1,2 reizes lielāku par to 
enerģijas saturu.

c) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvaru, ko ražo no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, un nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu īpatsvaru, ko 
piegādā aviācijas, autoceļu, dzelzceļa un 
jūras transportam, uzskata par 1,2 reizes 
lielāku par to enerģijas saturu.
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Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums rada neizdevīgus apstākļus valstīm, kurām ir tikai sauszemes robežas, tāpēc 
mēs ierosinām iekļaut arī autotransportu un dzelzceļa transportu.

Grozījums Nr. 1091
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvaru, ko ražo no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, un nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu īpatsvaru, ko 
piegādā aviācijas un jūras transportam, 
uzskata par 1,2 reizes lielāku par to 
enerģijas saturu.

c) to moderno biodegvielu un 
biogāzes īpatsvaru, ko ražo no 
IX pielikuma A daļā norādītajiem 
ievadmateriāliem, un nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu īpatsvaru, ko 
piegādā aviācijas un jūras transportam, 
uzskata par 4 reizes lielāku par to enerģijas 
saturu.

Or. en

Pamatojums

RED III jāatzīst, ka atbalsta nozares ir grūtāk dekarbonizēt, un jānodrošina būtisks stimuls 
piegādātājiem, palielinot piedāvāto reizinātāju.

Grozījums Nr. 1092
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Irène Tolleret

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 6 gadu pārejas periodā, sākot no 
direktīvas spēkā stāšanās dienas, no 
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vīnogu izspaidām un vīna nogulsnēm 
ražotas biodegvielas un biogāzes 
transportam paredzēto daļu var uzskatīt 
par divreiz lielāku par tās enerģijas 
saturu;

Or. en

Pamatojums

Šis pārejas periods ir vajadzīgs, lai ļautu vīna un vīna spirta rūpnīcām pielāgoties jaunajiem 
noteikumiem un izveidot jaunu ekonomisko līdzsvaru, vienlaikus saglabājot to izcilības līmeni 
attiecībā uz aprites ekonomiku un piesārņojošo atlieku apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 1093
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – d apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) panta 2. punktu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1094
Ivan David

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) panta 2. punktu svītro; d) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"Lai pierādītu, ka ir panākta atbilstība 
25. panta 1. punktā minētajiem 
daudzumiem:
a) biodegvielu un biogāzes daļu, ko ražo 
no IX pielikumā uzskaitītajām izejvielām, 
var uzskatīt par divreiz lielāku par tās 
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enerģijas saturu;
b) atjaunīgās elektroenerģijas daļa tiek 
uzskatīta par četrreiz lielāku par tās 
enerģijas saturu, ja to piegādā 
autotransportā, un to var uzskatīt par 
1,5 reizes lielāku par tās enerģijas saturu, 
ja to piegādā dzelzceļa transportā;";

Or. en

Pamatojums

It is proposed to reintroduce a system of multipliers in all areas of transport, not just 
shipping, in the draft legislation, so that all modes of transport are placed on equal terms and 
at the same time landlocked countries are not at a disadvantage vis-à-vis maritime states. At 
the same time, urban mobility and its emissions have a major impact on the quality of life and 
health of citizens, and it therefore makes great sense to support the reduction of its emission 
footprint with such a "bonus". Along with the proposed binding targets beyond the 
technological capabilities of individual Member States, it is worth remembering a solution in 
which the overall system reflects the relative purchasing power of each country's population 
and economy and thus corresponds to the expected accumulation of guarantees of origin (not 
only for biomethane) in richer EU countries.

Grozījums Nr. 1095
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) biodegvielu un biogāzes daļu, ko 
ražo no vīnogu izspaidām un vīna 
nogulsnēm, var uzskatīt par divreiz 
lielāku par tās enerģijas saturu;

Or. en

Grozījums Nr. 1096
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) panta 3. punktu groza šādi: e) panta 3. punktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 1097
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) punkta pirmo, otro un trešo daļu 
svītro;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1098
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) punkta pirmo, otro un trešo daļu 
svītro;

i) pirmo, otro un trešo daļu aizstāj ar 
šādu:
"Lai panāktu, ka papildu atjaunīgās 
enerģijas ģenerācijas jauda atbilst 
plānotajam elektroenerģijas pieprasījuma 
pieaugumam transporta nozarē virs 
pašreizējās bāzlīnijas, Komisija izstrādā 
satvaru par papildināmību transporta 
nozarē un izstrādā dažādus iespējamos 
variantus, lai noteiktu dalībvalstu 
bāzlīniju un izmērītu papildināmību;";

Or. en
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Grozījums Nr. 1099
Angelika Winzig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) punkta pirmo, otro un trešo daļu 
svītro;

i) punkta pirmo, otro, trešo un ceturto 
daļu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 1100
Ivan David

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) punkta pirmo, otro un trešo daļu 
svītro;

i) punkta pirmo un otro daļu svītro;

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais teksts drīzāk ir mulsinošs (atjaunojamu energoresursu īpašības?). Visām 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas ražošanas iekārtām jābūt spējīgām ražot vai nu 
tieši elektroenerģiju, vai netieši nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās degvielas, pierādot 
atbilstošu saikni ar elektrolīzeriem. Attiecībā uz uzskaiti būtu skaidri jānosaka, ka atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģija ir jāuzskaita tikai vienu reizi — vai nu elektroenerģijas 
ražošanas nozarē, vai apkures un dzesēšanas nozarē, vai transporta nozarē, kā noteikts 
7. pantā.

Grozījums Nr. 1101
Ivan David

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) trešo daļu groza šādi:
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"Elektroenerģiju, kas ņemta no tīkla, var 
pilnā apjomā ieskaitīt kā atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģiju ar 
nosacījumu, ka tā ir ražota tikai un 
vienīgi no atjaunīgiem energoresursiem, 
un ja pierādīta atbilstība citiem 
attiecīgiem kritērijiem, nodrošinot, ka 
dalībvalstu atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas īpatsvarā un šīs 
direktīvas 3. panta 1. punktā, 22.a panta 
1. punktā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
4. punktā un 25. panta 1. punktā minēto 
mērķrādītāju sasniegšanā atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģija tiek atzīta 
tikai vienu reizi un tikai vienā 
galapatēriņa nozarē.";

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais teksts drīzāk ir mulsinošs (atjaunojamu energoresursu īpašības?). Visām 
atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas ražošanas iekārtām jābūt spējīgām ražot vai nu 
tieši elektroenerģiju, vai netieši nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās degvielas, pierādot 
atbilstošu saikni ar elektrolīzeriem. Attiecībā uz uzskaiti būtu skaidri jānosaka, ka atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģija ir jāuzskaita tikai vienu reizi — vai nu elektroenerģijas 
ražošanas nozarē, vai apkures un dzesēšanas nozarē, vai transporta nozarē, kā noteikts 
7. pantā.

Grozījums Nr. 1102
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ia) 27. pants – 3. punkts
Pirmā daļa: "Pirmā daļa:

Lai aprēķinātu atjaunīgās elektroenerģijas 
īpatsvaru piegādātajā elektroenerģijā, 
dalībvalstis atsaucas uz piegādāto 
elektroenerģiju.

Lai aprēķinātu atjaunīgās elektroenerģijas 
īpatsvaru piegādātajā elektroenerģijā, 
dalībvalstis atsaucas uz piegādāto 
elektroenerģiju.
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Otrā daļa Otrā daļa

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, ja tā 
ir elektroenerģija, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kura ražo 
atjaunojamo elektroenerģiju, tad 
elektroenerģijas īpatsvara noteikšanai visu 
šādas elektroenerģijas apjomu uzskata par 
atjaunojamo elektroenerģiju.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, ja tā 
ir elektroenerģija, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kura ražo atjaunīgo 
elektroenerģiju, tad elektroenerģijas 
īpatsvara noteikšanai visu šādas 
elektroenerģijas apjomu uzskata par 
atjaunīgo elektroenerģiju.";

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Grozījums Nr. 1103
Angelika Winzig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) punkta ceturto daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

“Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu 
ražošanai —, atjaunojamās enerģijas 
īpatsvara noteikšanai izmanto 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru 
ražošanas valstī, mērītu divus gadus pirms 
attiecīgā gada.”;

Or. en

Grozījums Nr. 1104
Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – ceturtā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu 
ražošanai —, atjaunojamās enerģijas 
īpatsvara noteikšanai izmanto 
atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru ražošanas 
valstī, mērītu divus gadus pirms attiecīgā 
gada.

Tā kā, ja atjaunojamā elektroenerģija 
ražošanas valsts nacionālajā 
energoresursu struktūrā ir lielāka par 
50 %, lielāku daļu par atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru, mērītu divus gadus pirms 
attiecīgā gada, var izmantot atjaunīgās 
enerģijas īpatsvara noteikšanai, ja var 
pierādīt, ka attiecīgā elektroenerģija ir 
piegādāta, izmantojot atjaunīgos 
energoresursus.

Or. en

Grozījums Nr. 1105
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
noteikšanai izmanto atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru ražošanas valstī, mērītu divus 
gadus pirms attiecīgā gada.

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunīgās enerģijas īpatsvara noteikšanai 
izmanto atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas īpatsvaru ražošanas valstī 
laika intervālos, kas nepārsniedz vienu 
stundu, kā noteikts šīs direktīvas 
20.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1106
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
noteikšanai izmanto atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru ražošanas valstī, mērītu divus 
gadus pirms attiecīgā gada.

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunīgās enerģijas īpatsvara noteikšanai 
izmanto atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vai mazoglekļa 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru ražošanas 
valstī, mērītu divus gadus pirms attiecīgā 
gada.

Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu slogu nozarēm reģionos, kuros ir mazāks atjaunīgo energoresursu potenciāls, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai atļaut mazoglekļa ūdeņraža devumu iekļaut mērķu 
sasniegšanā, ciktāl tas atbilst tiem pašiem 70 % RFNBO noteiktajiem SEG aiztaupījumu 
pienākumiem.

Grozījums Nr. 1107
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
noteikšanai izmanto atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru ražošanas valstī, mērītu divus 
gadus pirms attiecīgā gada.

Ja papildu elektroenerģiju izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
ražošanai — vai nu tieši, vai starpproduktu 
ražošanai —, atjaunīgās enerģijas 
īpatsvara noteikšanai izmanto atjaunīgo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru ražošanas valstī, mērītu divus 
gadus pirms attiecīgā gada.

Or. en
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Grozījums Nr. 1108
Zdzisław Krasnodębski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
noteikšanai izmanto atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru ražošanas valstī, mērītu divus 
gadus pirms attiecīgā gada.

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunīgās enerģijas īpatsvara noteikšanai 
izmanto atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru ražošanas 
valstī, mērītu pēdējā gadā pirms attiecīgā 
gada.

Or. en

Grozījums Nr. 1109
Sara Skyttedal

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
noteikšanai izmanto atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru ražošanas valstī, mērītu divus 
gadus pirms attiecīgā gada.

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunīgās enerģijas īpatsvara noteikšanai 
izmanto atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas vidējo īpatsvaru ražošanas 
piedāvājuma zonā, mērītu divus gadus 
pirms attiecīgā gada.

Or. en

Pamatojums

Šī koncepcija ir kaitē reģioniem, kuros ir liels atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvars. Tas var 
kavēt ūdeņraža ražošanas izaugsmi, kuras pamatā ir atjaunīgā elektroenerģija reģionos ar 
lielu atjaunīgās elektroenerģijas apjomu. Šis priekšlikums ir jāizvērtē tā, lai tas nekavētu 
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Eiropas reģionus, kur ir izveidota atjaunīgās elektroenerģijas ražošana, lai piesaistītu 
patērētājus, un papildu atjaunīgā elektroenerģija būtu jānodrošina reģionos, kur tā ir 
visvairāk vajadzīga.

Grozījums Nr. 1110
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
noteikšanai izmanto atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru ražošanas valstī, mērītu divus 
gadus pirms attiecīgā gada.

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunīgās enerģijas īpatsvara noteikšanai 
izmanto atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas īpatsvaru piedāvājuma 
zonā, kurā elektrolīzers atrodas tajā 
kalendārajā stundā, kurā tiek ražots 
ūdeņradis.

Or. en

Grozījums Nr. 1111
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
noteikšanai izmanto atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģijas vidējo 
īpatsvaru ražošanas valstī, mērītu divus 
gadus pirms attiecīgā gada.

Ja elektroenerģiju izmanto nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanai — 
vai nu tieši, vai starpproduktu ražošanai —, 
atjaunīgās enerģijas īpatsvara noteikšanai 
izmanto atjaunīgo energoresursu 
elektroenerģijas stundas īpatsvaru 
ražošanas valstī stundā saskaņā ar 
20.a panta 1. punktu.
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Or. en

Grozījums Nr. 1112
Angelika Winzig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) piektās daļas ievadfrāzi aizstāj ar 
šādu:

iii) piekto daļu aizstāj ar šādu:

"Elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma atjaunīgās elektroenerģijas 
ražošanas iekārtai, var pilnībā ieskaitīt kā 
atjaunīgo elektroenerģiju, ja to izmanto 
attiecīgās no atjaunīgiem 
energoresursiem ražotas nebioloģiskas 
izcelsmes degvielu ražošanas vajadzībām, 
ar noteikumu, ka iekārta nav pieslēgta 
tīklam vai ir pieslēgta tīklam, bet var 
pierādīt, ka attiecīgā elektroenerģija tiek 
nodrošināta, neņemot elektroenerģiju no 
tīkla.";

Or. en

Grozījums Nr. 1113
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) piektās daļas ievadfrāzi aizstāj ar 
šādu:

iii) piekto daļu, tostarp tās a) un 
b) apakšpunktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 1114
Angelika Winzig
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kas ražo atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju, var pilnībā 
ieskaitīt kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu ražošanas vajadzībām, ar 
noteikumu, ka

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1115
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kas ražo atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju, var pilnībā 
ieskaitīt kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
ražošanas vajadzībām, ar noteikumu, ka

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma vienai vai vairākām iekārtām, 
kas ražo atjaunīgo elektroenerģiju, var 
pilnībā ieskaitīt kā atjaunīgo 
elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
ražošanas vajadzībām, ar noteikumu, ka 
iekārta var pierādīt, ka attiecīgā 
elektroenerģija tiek nodrošināta, neņemot 
elektroenerģiju no tīkla. Iekārtas, kas ražo 
atjaunīgo elektroenerģiju, nesaņem 
atbalstu darbības atbalsta veidā 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu ražošanai, vai arī šāds atbalsts ir 
beidzies.
Elektroenerģiju, kas ņemta no tīkla, var 
pilnā apjomā ieskaitīt kā atjaunīgo 
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enerģiju ar noteikumu, ka tā ir ražota 
tikai un vienīgi no atjaunīgiem 
energoresursiem, un ja ir pierādītas 
atjaunīgo energoresursu īpašības un citi 
atbilstoši kritēriji, nodrošinot, ka minētās 
elektroenerģijas atjaunīgu energoresursu 
īpašības tiek prasīts atzīt tikai vienu reizi 
un tikai vienā galapatēriņa nozarē. To var 
izpildīt, izpildot šādas prasības:
lai pierādītu atjaunīgo energoresursu 
īpašības, būtu jāpieprasa degvielu 
ražotājiem slēgt vienu vai vairākus 
atjaunīgās enerģijas pirkuma līgumus ar 
iekārtām, kas elektroenerģiju ražo tādā 
apjomā, kas ir vismaz līdzvērtīgs tās 
elektroenerģijas daudzumam, kuru pilnā 
apjomā pieprasa atzīt kā atjaunīgo 
enerģiju. Iekārtas, kas ražo atjaunīgu 
elektroenerģiju, nesaņem atbalstu 
darbības atbalsta veidā, vai arī šāds 
atbalsts ir beidzies.
Lai ražošanas produktu pilnībā 
kvalificētu kā nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu, līdzsvaru starp 
atjaunīgo elektroenerģiju, kas iepirkta 
saskaņā ar vienu vai vairākiem 
elektroenerģijas pirkuma līgumiem, un 
elektroenerģijas daudzumu, kas iegūts no 
tīkla, lai ražotu degvielu, sasniedz katru 
mēnesi.
No 2026. gada 1. janvāra, lai ražošanas 
produktu pilnībā kvalificētu kā 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu, līdzsvaru starp atjaunīgo 
elektroenerģiju, kas iepirkta saskaņā ar 
vienu vai vairākiem elektroenerģijas 
pirkuma līgumiem, un elektroenerģijas 
daudzumu, kas iegūts no tīkla, lai ražotu 
degvielu, sasniedz katru dienu. Šī prasība 
attiecas uz visām esošajām iekārtām, 
tostarp iekārtām, kas nodotas 
ekspluatācijā pirms 2026. gada.
Dažādās elektroenerģijas ieguves iespējas 
var kombinēt, ņemot vērā, ka tiek ievēroti 
katra ieguves veida kritēriji.
Elektroenerģijas pirkuma līgumu var 
parakstīt ar esošu iekārtu, kas ražo 
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atjaunīgo elektroenerģiju, ar nosacījumu, 
ka iekārta līguma spēkā stāšanās dienā 
nesaņem atbalstu darbības atbalsta veidā, 
vai šāds atbalsts ir beidzies.
Lai nodrošinātu dekarbonizācijas 
trajektorijas efektivitāti, dalībvalstis 
nodrošina, ka kopējais pieprasījums pēc 
elektroenerģijas, ieskaitot elektroenerģijas 
pieprasījumu, ko izmanto RFNBO 
ražošanai, tiek ņemts vērā un paredzēts 
nacionālajos enerģētikas un klimata 
plānos.

Or. en

Grozījums Nr. 1116
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kas ražo atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju, var pilnībā 
ieskaitīt kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
ražošanas vajadzībām, ar noteikumu, ka

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma vienai vai vairākām iekārtām, 
kas ražo atjaunīgo elektroenerģiju, var 
pilnībā ieskaitīt kā atjaunīgo 
elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
ražošanas vajadzībām, ar noteikumu, ka 
iekārta var pierādīt, ka attiecīgā 
elektroenerģija tiek nodrošināta, neņemot 
elektroenerģiju no tīkla. Iekārtas, kas ražo 
atjaunīgo elektroenerģiju, nesaņem 
atbalstu darbības atbalsta vai investīciju 
atbalsta veidā nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu ražošanas sākumā, vai 
arī šāds atbalsts ir beidzies.

Or. en

Pamatojums

Papildināmības prasības ir jāatspoguļo, ja nav tieša finansiāla atbalsta atjaunīgo 
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energoresursu ražošanas iekārtai. Ja ir doma par papildināmību, proti, par jauna atjaunīgās 
enerģijas ražotāja pievienošanu tīklam, izmantojot ieguldījumus, minētajam ražotājam 
nevajadzētu saņemt valsts atbalstu.

Grozījums Nr. 1117
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kas ražo atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju, var pilnībā 
ieskaitīt kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu ražošanas vajadzībām, ar 
noteikumu, ka

Tomēr elektroenerģiju, kas ņemta no tīkla, 
atkārtoti iepludināta no enerģijas 
uzglabāšanas iekārtām vai iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kas ražo atjaunīgo 
elektroenerģiju, var pilnībā ieskaitīt kā 
atjaunīgo elektroenerģiju, ar noteikumu, 
ka tā ir ražota tikai un vienīgi no 
atjaunīgiem energoresursiem, un ja ir 
pierādītas atjaunīgu energoresursu 
īpašības un citi atbilstoši kritēriji, 
nodrošinot, ka minētās elektroenerģijas 
atjaunīgu energoresursu īpašības tiek 
prasīts atzīt tikai vienu reizi un tikai vienā 
galapatēriņa nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 1118
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kas ražo atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju, var pilnībā 

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kas ražo atjaunīgo 
elektroenerģiju, var pilnībā ieskaitīt kā 



AM\1252006LV.docx 111/175 PE729.929v01-00

LV

ieskaitīt kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
ražošanas vajadzībām, ar noteikumu, ka

atjaunīgo elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
ražošanas vajadzībām, ar noteikumu, ka:

a) iekārtas ekspluatācija uzsākta ne ātrāk 
kā 48 mēnešus pirms iekārtas, kas ražo 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
energoresursu šķidro un gāzveida 
degvielu; un

Or. en

Grozījums Nr. 1119
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kas ražo atjaunojamo 
energoresursu elektroenerģiju, var pilnībā 
ieskaitīt kā atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
ražošanas vajadzībām, ar noteikumu, ka

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma iekārtai, kas ražo atjaunīgo 
elektroenerģiju, var pilnībā ieskaitīt kā 
atjaunīgo elektroenerģiju, ja to izmanto 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu 
ražošanas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1120
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
27. pants – c punkts – ii apakšpunkts
1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) ja patērētājs ir pieslēgts viedajam 
uzlādes punktam, faktiskais atjaunīgās 
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elektroenerģijas īpatsvars, kas patērēts 
šajā laikposmā, ir jāieskata kā atjaunīgs;
3) ja patērētājs ir noslēdzis atjaunīgās 
enerģijas pirkuma līgumu ar atjaunīgās 
elektroenerģijas ražotāju par daudzumu, 
kas ir līdzvērtīgs elektroenerģijas 
daudzumam, kas ir norādīta kā pilnībā 
atjaunīgā;
4) ja patērētājs patērē iepriekš uzglabātu 
atjaunīgo elektroenerģiju, šo 
elektroenerģiju uzskata par atjaunīgu kā 
uzglabātās elektroenerģijas ražošanas 
struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1121
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem arī deleģētu aktu, ar ko 
nosaka noteikumus, kā mērīt 
papildināmību attiecībā uz 
elektroenerģijas patēriņu, ko nepārveido 
par citu energonesēju.

Or. en

Grozījums Nr. 1122
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

direktīvas 27. panta 3. punkta piektās 
daļas a) apakšpunktu svītro;

Or. en

Pamatojums

Ļauj izmantot GO kā līdzekli, lai noteiktu atjaunīgās enerģijas daudzumu, kas piegādāts 
elektrolīzerim. Decembrī pieņemtais deleģētais akts attieksies uz noteikumiem par laika un 
ģeogrāfiskās korelācijas vajadzībām.

Grozījums Nr. 1123
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) punkta sesto daļu aizstāj ar šādu:
"Elektroenerģiju, kas ņemta no tīkla, var 
pilnā apjomā ieskaitīt kā atjaunīgo, ar 
noteikumu, ka tā ir ražota tikai un vienīgi 
no atjaunīgiem energoresursiem, un ja ir 
pierādītas atjaunīgo energoresursu 
īpašības, atceļot izcelsmes apliecinājumus, 
nodrošinot, ka minētās elektroenerģijas 
atjaunīgo energoresursu īpašības tiek 
prasīts atzīt tikai vienu reizi un tikai vienā 
galapatēriņa nozarē. To var panākt, veicot 
kādu no šīm darbībām:
a) lai pierādītu atjaunīgo energoresursu 
īpašības, būtu jāpieprasa nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražotājiem 
slēgt vienu vai vairākus atjaunīgās 
enerģijas pirkuma līgumus, ar ko 
elektroenerģiju iegūst tādā apjomā, kas ir 
vismaz līdzvērtīgs tās elektroenerģijas 
daudzumam, kuru pilnā apjomā pieprasa 
atzīt kā atjaunīgo. Līdzsvaru starp 
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atjaunīgo elektroenerģiju, kas iepirkta ar 
vienu vai vairākiem elektroenerģijas 
pirkuma līgumiem, un elektroenerģijas 
daudzumu, kas ņemts no tīkla 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu ražošanai, panāk reizi ceturksnī. 
Elektroenerģijas pirkuma līgumu var 
parakstīt ar esošu iekārtu, kas ražo 
atjaunīgo elektroenerģiju, ar nosacījumu, 
ka iekārta līguma spēkā stāšanās dienā 
nesaņem atbalstu darbības atbalsta vai 
investīciju atbalsta veidā, vai šāds atbalsts 
ir beidzies;
b) granulētu izcelsmes apliecinājumu 
saskaņā ar 19. panta 2. punktu var 
izmantot, lai pierādītu tās elektroenerģijas 
atjaunīgo energoresursu īpašības, ko 
izmanto nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu ražošanai, un lai nodrošinātu, ka 
minētās elektroenerģijas atjaunīgo 
energoresursu īpašības tiek prasīts atzīt 
tikai vienu reizi un tikai vienā 
galapatēriņa nozarē.";

Or. en

Pamatojums

While supporting the Rapporteur proposal, the final objective must be to stimulate a sizing of 
the electrolyser that maximizes the producibility of RFNBOs.Non-programmable RES (PV 
and wind) are by their nature subject to high producibility variability: reducing the time 
window for the energy balance from a quarterly basis on a daily one would jeopardize the 
possibility of sizing the RFNBO production plant on the basis of the estimate of the average 
production. Reducing from the quarter to the day starting from 2026 would therefore 
immediately result in a constraint to the business plans, forcing them to be sized on smaller 
sizes. Furthermore, the quarterly period seems to be a good compromise, which already 
includes the link with seasonality: sizing on a daily basis exposes the production to all days of 
adverse weather conditions.

Grozījums Nr. 1124
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
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Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 6. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

iiia) da) panta 3. punkta sesto daļu 
aizstāj ar šādu:

Elektroenerģiju, kas ņemta no tīkla, var 
pilnā apjomā ieskaitīt kā atjaunojamo, ar 
noteikumu, ka tā ir ražota tikai un vienīgi 
no atjaunojamiem energoresursiem, un ja 
ir pierādītas atjaunojamu energoresursu 
īpašības un citi atbilstoši kritēriji, 
nodrošinot, ka minētās elektroenerģijas 
atjaunojamu energoresursu īpašības tiek 
prasīts atzīt tikai vienu reizi un tikai vienā 
galapatēriņa nozarē.

"Elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 
pieslēguma atjaunīgās elektroenerģijas 
ražošanas iekārtai, var pilnībā ieskaitīt kā 
atjaunīgo elektroenerģiju, ja to izmanto 
attiecīgās no atjaunīgiem 
energoresursiem ražotas nebioloģiskas 
izcelsmes degvielu ražošanas vajadzībām, 
ar noteikumu, ka iekārta nav pieslēgta 
tīklam vai ir pieslēgta tīklam, bet var 
pierādīt, ka attiecīgā elektroenerģija tiek 
nodrošināta, neņemot elektroenerģiju no 
tīkla. Elektroenerģiju, kas ņemta no tīkla, 
var pilnā apjomā ieskaitīt kā atjaunīgo, ar 
noteikumu, ka tā ir ražota tikai un vienīgi 
no atjaunīgiem energoresursiem, un ja ir 
pierādītas atjaunīgo energoresursu 
īpašības, nodrošinot, ka minētās 
elektroenerģijas atjaunīgu energoresursu 
īpašības tiek prasīts atzīt tikai vienu reizi 
un tikai vienā galapatēriņa nozarē. To var 
izdarīt, izmantojot vienu no šīm iespējām:
1. Lai pierādītu atjaunīgo energoresursu 
īpašības, būtu jāpieprasa nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgo degvielu ražotājiem 
slēgt vienu vai vairākus atjaunīgās 
enerģijas pirkuma līgumus, ar ko 
elektroenerģiju iegūst tajā pašā 
piedāvājuma zonā tādā apjomā, kas ir 
vismaz līdzvērtīgs tās elektroenerģijas 
daudzumam, kuru pilnā apjomā norāda 
kā atjaunīgo. Līdzsvaru starp atjaunīgo 
elektroenerģiju, kas iepirkta ar vienu vai 
vairākiem elektroenerģijas pirkuma 
līgumiem, un elektroenerģijas daudzumu, 
kas ņemts no tīkla nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgo degvielu ražošanai, panāk katru 
dienu. No 2026. gada 1. janvāra līdzsvaru 
starp atjaunīgo elektroenerģiju, kas 
iepirkta ar vienu vai vairākiem 
elektroenerģijas pirkuma līgumiem, un 
elektroenerģijas daudzumu, kas ņemts no 
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tīkla nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu ražošanai, panāk katru stundu. 
Elektroenerģijas pirkuma līgumu var 
parakstīt ar iekārtu, kas ražo atjaunīgo 
elektroenerģiju un kas sākusi darboties ne 
agrāk kā 24 mēnešus pirms iekārtas, kas 
ražo atjaunīgo ūdeņradi, vai ar esošu 
iekārtu, kas ražo atjaunīgo 
elektroenerģiju, ar nosacījumu, ka 
iekārtai ir veikta energoatjaunināšana, kā 
noteikts Direktīvas (ES) 2018/2001 
2. panta 10. punktā, kura prasījusi 
ieguldījumus, kuri pārsniedz 30 % no 
ieguldījumiem, kas būtu vajadzīgi, lai 
uzbūvētu līdzīgu jaunu iekārtu, un 
nesaņem atbalstu darbības atbalsta vai 
ieguldījumu atbalsta veidā līguma, 
līgumam stājoties spēkā, vai šāds atbalsts 
ir beidzies. Atkāpjoties no 1. punkta, no 
tīkla ņemto elektroenerģiju, ko izmanto 
ūdeņraža ražošanā, var arī ieskaitīt kā 
pilnībā atjaunīgu, kā noteikts Direktīvas 
(ES) 2018/2001 27. panta 3. punkta 
sestajā daļā, ja ūdeņraža ražotāji pierāda, 
ka:
a) atjaunīgā ūdeņraža ražošana notiek 
vienas stundas periodā, kad 
elektroenerģijas cena piedāvājuma zonā ir 
zemāka vai vienāda ar 0 EUR par MWh.
b) elektroenerģiju, ko izmanto atjaunīgā 
ūdeņraža ražošanai, patērē nebalansa 
norēķinu periodā, kura laikā, 
pamatojoties uz valsts pārvades sistēmas 
operatora paziņotajiem datiem, var 
pierādīt, ka elektroenerģijas ražošanas 
iekārtas, kurās izmanto atjaunīgos 
energoresursus, bija lejupvērstas, tās bija 
dispečētas iekārtas, kuras ražo atjaunīgo 
elektroenerģiju saskaņā ar Regulas (ES) 
2019/943 13. pantu, un saīsināja 
elektrolīzeri, un atrodas vienā un tajā 
pašā pārslodzes pusē, kas izraisīja 
pārdispečēšanu.
Tie paši, vai, ja nav pieejami, līdzvērtīgi 
noteikumi attiecas uz ES importētajiem 
RFNBO.";
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1636556221110&from=EN#d1e34

11-82-1)

Pamatojums

Tā kā deleģētais akts vēl nav pieņemts, lai ņemtu vērā papildu atjaunīgās elektroenerģijas 
izmantošanu transporta nozarē, šis grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz RED II 
(2018/2001) 90. apsvērumā dotajiem norādījumiem.

Grozījums Nr. 1125
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 5. daļa – a, b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

iiia) punkta a) un b) apakšpunktu 
svītro;

a) iekārtas ekspluatācija uzsākta pēc 
iekārtas, kas ražo nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunojamo energoresursu šķidro un 
gāzveida transporta degvielu, vai 
vienlaicīgi ar šādu iekārtu; un
b) iekārta nav pieslēgta tīklam vai ir 
pieslēgta tīklam, bet var pierādīt, ka 
attiecīgā elektroenerģija tiek nodrošināta, 
neņemot elektroenerģiju no tīkla.

Or. en

(Dokuments 32018L2001)

Pamatojums

Pārmērīgi ierobežojumi tikai kavē nepieciešamo un straujo ūdeņraža ražošanas paātrināšanu 
ES

Grozījums Nr. 1126
Tom Berendsen, Bart Groothuis
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) pantam pievieno šādu punktu:
"Elektroenerģiju, ko ģenerējis pats 
transportlīdzeklis, var ieskaitīt kā pilnībā 
atjaunīgu, ja vien transportlīdzeklis 
saražoto enerģiju izmanto 
transportlīdzekļa kustībai.";

Or. en

Grozījums Nr. 1127
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 5. daļa – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

iiia) punkta a) apakšpunktu svītro;
a) iekārtas ekspluatācija uzsākta pēc 
iekārtas, kas ražo nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunojamo energoresursu šķidro un 
gāzveida transporta degvielu, vai 
vienlaicīgi ar šādu iekārtu; un

Or. en

(Direktīva (ES) 2018/2001)

Pamatojums

Point (a) is not feasible given the difference of lead times in developing a renewable 
electricity plant and an electrolyser. The lead time for investments (including the permitting 
process) into some renewable electricity generation assets (e.g., offshore wind – up to 7 
years) does not coincide with the time needed to construct an electrolyser (less than 2 years). 
Until new electricity capacity is available, electrolyser project developers will therefore have 
a very low incentive to build, as the main demand driver is precisely the renewable character 
of the hydrogen and its contribution towards the RED targets.Additionality means perfectly 
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timed investments and commissioning of the renewable electricity plant, electrolyser and the 
technological investments at the consuming plant (e.g., the ammonia plant, refinery or steel 
plan) planning to replace fossil sources with the renewable hydrogen. This is almost 
impossible to achieve in practice and effectively requires iron and steel producers, refiners, 
etc. (i.e., the potential end users of the renewable hydrogen) to go into the renewable 
electricity development business as they cannot just access the market for renewable 
electricity that they need to power their electrolyser. This effectively disincentivises (to the 
point of cancelling plans to switch to renewable energy) renewable hydrogen integration in 
hard to abate sectors, especially those that are located in areas with no or insufficient access 
to new renewables.

Grozījums Nr. 1128
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) 27. pants
panta septīto un pēdējo daļu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 1129
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iiib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) direktīvas 90. apsvērumu groza 
šādi:
"No atjaunīgajiem energoresursiem 
ražotas nebioloģiskas izcelsmes šķidrās 
vai gāzveida transporta degvielas ir 
svarīgas atjaunīgās enerģijas īpatsvara 
palielināšanai tādās nozarēs, kurās 
paredzams, ka ilgtermiņā tiks izmantoti 
šķidrie kurināmie/degvielas. Lai 
nodrošinātu, ka nebioloģiskas izcelsmes 
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atjaunīgo energoresursu 
kurināmie/degvielas dod ieguldījumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā, kurināmo/degvielu 
ražošanā izmantotajai elektroenerģijai 
vajadzētu būt atjaunīgas izcelsmes.";

Or. en

Pamatojums

Mūsu iepriekšminētais priekšlikums arī prasītu izdarīt izmaiņas RED II 90. apsvērumā, lai 
panāktu konsekvenci visā juridiskajā tekstā.

Grozījums Nr. 1130
Andreas Glück, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iiib punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 7. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

iiib) punkta septīto daļu svītro;
Komisija līdz 2021. gada 31. decembrim 
pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 
35. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, 
izveidojot Savienības metodiku, kurā 
izsklāstīti sīki izstrādāti noteikumi, kas 
uzņēmējiem jāievēro, lai izpildītu šā 
punkta piektajā un sestajā daļā izklāstītās 
prasības.

Or. en

(Dokuments 32018L2001)

Pamatojums

Papildināmības princips kavē nepieciešamo un straujo ūdeņraža ražošanas paātrināšanu ES. 
Šajā direktīvā paredzētā vērienīguma palielināšana jau nodrošina atjaunīgo energoresursu 
strauju paplašināšanos.
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Grozījums Nr. 1131
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – e apakšpunkts – iiib punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – astotā daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

iiib) astoto daļu groza šādi
Elektroenerģiju, kas ņemta no tīkla, var 
pilnā apjomā ieskaitīt kā atjaunojamo, ar 
noteikumu, ka tā ir ražota tikai un vienīgi 
no atjaunojamiem energoresursiem, un ja 
ir pierādītas atjaunojamu energoresursu 
īpašības un citi atbilstoši kritēriji, 
nodrošinot, ka minētās elektroenerģijas 
atjaunojamu energoresursu īpašības tiek 
prasīts atzīt tikai vienu reizi un tikai vienā 
galapatēriņa nozarē.

"Elektroenerģiju, kas ņemta no tīkla, var 
pilnā apjomā ieskaitīt kā atjaunīgo, ar 
noteikumu, ka tā ir ražota tikai un vienīgi 
no atjaunīgiem energoresursiem, un ja ir 
pierādītas atjaunīgo energoresursu 
īpašības, nodrošinot, ka minētās 
elektroenerģijas atjaunīgo energoresursu 
īpašības tiek prasīts atzīt tikai vienu reizi 
un tikai vienā galapatēriņa nozarē.";

Or. en

(Direktīva (ES) 2018/2001)

Pamatojums

Noteikumi par papildināmību ir konkrēts drauds ūdeņraža ražošanas, kuras pamatā ir 
atjaunīgā elektroenerģija, izaugsmei. Jo lielāks projekts, jo grūtāk ir ievērot papildināmības 
principus loģistikas problēmu dēļ, piemēram, ir nereāli izveidot aptuveni 55 TWh jaunas 
papildu atjaunīgās elektroenerģijas ar tiešu pieslēgumu bezfosila tērauda iekārtām

Grozījums Nr. 1132
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ea) 27. pants – 3. punkts
Lai panāktu, ka papildu atjaunojamās 
enerģijas ģenerācijas jauda atbilst 
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plānotajam elektroenerģijas pieprasījuma 
pieaugumam virs pašreizējās bāzlīnijas, 
Komisija izstrādā satvaru par 
papildināmību un izstrādā dažādus 
iespējamos variantus, lai noteiktu 
dalībvalstu bāzlīniju un izmērītu 
papildināmību.

"Lai nodrošinātu, ka sagaidāmais 
elektroenerģijas pieprasījuma pieaugums, 
kas pārsniedz pašreizējo bāzlīniju, tiek 
sasniegts ar papildu atjaunīgās enerģijas 
ražošanas jaudu, Komisija izstrādā satvaru 
par papildināmību elektroenerģijas 
patēriņam, ko nepārveido par citu 
energonesēju, un izstrādā dažādus 
iespējamos variantus, lai noteiktu 
dalībvalstu bāzlīniju un izmērītu 
papildināmību.";

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Grozījums Nr. 1133
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
26. pants – 2. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

16.a direktīvas 26. panta 2. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

No 2023. gada 31. decembra līdz, 
vēlākais, 2030. gada 31. decembrim  
minēto robežvērtību pakāpeniski samazina 
līdz 0 %.

"Minēto robežvērtību samazina līdz 0 % 
līdz 2023. gada 31. decembrim. Līdz 
2022. gada 31. jūnijam Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
atjauninātu ziņojumu par visā pasaulē 
būtisku pārtikas un dzīvnieku barības 
kultūraugu ražošanas izplatīšanās 
stāvokli. Šajā atjauninājumā jāiekļauj 
pēdējo divu gadu jaunākie dati par 
atmežošanu, jo īpaši Dienvidamerikā, un 
jāpievēršas visām augsta riska precēm, 
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kas ietilpst to izejvielu kategorijā, kurām 
ir augsts netiešas zemes izmantošanas 
maiņas risks (jo īpaši sojai un tās 
blakusproduktiem).";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=LV#tocId28)

Pamatojums

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Grozījums Nr. 1134
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants – 3. punkts – 6. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Elektroenerģiju, kas ņemta no tīkla, var 
pilnā apjomā ieskaitīt kā atjaunojamo, ar 
noteikumu, ka tā ir ražota tikai un vienīgi 
no atjaunojamiem energoresursiem, un ja 
ir pierādītas atjaunojamu energoresursu 
īpašības un citi atbilstoši kritēriji, 
nodrošinot, ka minētās elektroenerģijas 
atjaunojamu energoresursu īpašības tiek 
prasīts atzīt tikai vienu reizi un tikai vienā 
galapatēriņa nozarē.

16.a) "Elektroenerģiju, kas ņemta no 
tīkla vai atkārtoti iepludināta no enerģijas 
uzglabāšanas iekārtas, var pilnā apjomā 
ieskaitīt kā atjaunīgo, ar noteikumu, ka tā 
ir ražota tikai un vienīgi no atjaunīgiem 
energoresursiem, un ja ir pierādītas 
atjaunīgo energoresursu īpašības un citi 
atbilstoši kritēriji, nodrošinot, ka minētās 
elektroenerģijas atjaunīgo energoresursu 
īpašības tiek prasīts atzīt tikai vienu reizi 
un tikai vienā galapatēriņa nozarē.";

Or. en

(32018L2001)
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Pamatojums

Ja elektroenerģijas atjaunojamais raksturs ir pienācīgi pierādīts, uzglabātā elektroenerģija 
nav jādiskriminē nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo transporta degvielu ražošanā.

Grozījums Nr. 1135
Ivan David

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) direktīvas 28. pantu groza šādi: svītrots
a) 2., 3. un 4. punktu svītro;
b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
“Komisija līdz 2024. gada 31. decembrim 
saskaņā ar 35. pantu pieņem deleģētos 
aktus, lai šo direktīvu papildinātu, 
precizējot metodiku, kā noteikt, kāds 
biodegvielas un biogāzes īpatsvars 
transportā ir no biomasas pārstrādes 
kopīgā procesā ar fosilajām degvielām.”;
c) panta 7. punktā vārdus “25. panta 
1. punkta ceturtajā daļā” aizstāj ar 
vārdiem “25. panta 1. punkta pirmās 
daļas b) apakšpunktā”;

Or. en

Pamatojums

Ierosināts saglabāt pašreizējās aprēķināšanas metodes. Aprēķināšanas metodes grozīšana 
nozīmē pamatīgas tiesību un pienākumu pārmaiņas. Šādā gadījumā saskaņā ar tiesiskuma 
principu nav pieņemami to darīt ar deleģēto aktu. Ja Komisija grib grozīt aprēķināšanas 
metodi, tai līdztiesīgajiem likumdevējiem būtu jāiesniedz attiecīgs grozījums. To var darīt arī 
trīspusējās sarunās.

Grozījums Nr. 1136
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
28. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2024. gada 31. decembrim 
saskaņā ar 35. pantu pieņem deleģētos 
aktus, lai šo direktīvu papildinātu, 
precizējot metodiku, kā noteikt, kāds 
biodegvielas un biogāzes īpatsvars 
transportā ir no biomasas pārstrādes 
kopīgā procesā ar fosilajām degvielām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Biodegvielu vienlaicīga pārstrāde paildzina esošās fosilo degvielu infrastruktūras kalpošanas 
laiku. Turklāt izejvielu veidi būtu eļļas un tauki, kuru jau tagad ir maz, tāpēc mums vajadzētu 
izvairīties no to izmantošanas atvieglošanas. Kopapstrādē biogēno izejvielu kvalitāte tiek 
zaudēta un to nevar izsekot galaproduktā, padarot šo arī par tehniski sarežģītu deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 1137
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2024. gada 31. decembrim 
saskaņā ar 35. pantu pieņem deleģētos 
aktus, lai šo direktīvu papildinātu, 
precizējot metodiku, kā noteikt, kāds 
biodegvielas un biogāzes īpatsvars 
transportā ir no biomasas pārstrādes 
kopīgā procesā ar fosilajām degvielām.

Komisija līdz [viens gads pēc šīs grozošās 
direktīvas spēkā stāšanās] saskaņā ar 
35. pantu pieņem deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, izstrādājot metodiku 
šā panta īstenošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1138
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
28. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 6. punkta trešo daļu aizstāj 
ar šādu:
"Šādu deleģēto aktu pamatā ir analīze par 
jēlvielas kā izejvielas potenciālu 
biodegvielu un biogāžu transportam 
ražošanai, ņemot vērā visus šos aspektus:
a) Direktīvā 2008/98/EK noteiktos aprites 
ekonomikas un atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas principus, 
kā arī izmantošanu pēc kaskādes 
principa, kas minēts 3. un 29. pantā;
b) direktīvas 29. panta 2.–7. punktā 
noteiktos Savienības ilgtspējas kritērijus;
c) nepieciešamību izvairīties no 
ievērojamiem (blakus)produktu, 
atkritumu vai atlikumu tirgu 
izkropļojumiem;
d) potenciālu sniegt būtiskus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, 
pamatojoties uz emisiju aprites cikla 
izvērtējumu, kā arī emisijas no zemes 
sektora un iespējamo pārvietošanas 
ietekmi, ņemot vērā pieejamo 
ievadmateriālu daudzumu un iepriekšējos 
konkurējošos rūpnieciskās izmantošanas 
veidus, kas nav enerģijas atgūšana, un 
pienācīgi ievērojot valsts apstākļus;
e) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz vidi un bioloģisko 
daudzveidību;
f) nepieciešamību izvairīties no tā, ka 
rodas papildu pieprasījums pēc zemes.";
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Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktajā novērtējumā būtu jāņem vērā tas, vai kāds no IX pielikumā minētajiem 
ievadmateriāliem rada vai attīsta nozīmīgu rūpniecisku vai alternatīvu izmantojumu.

Grozījums Nr. 1139
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
28. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
6. Līdz 2019. gada 25. jūnijam un pēc tam 
reizi divos gados Komisija izvērtē IX 
pielikuma A un B daļā izklāstīto izejvielu 
sarakstu, lai tam pievienotu izejvielas, 
saskaņā ar trešajā daļā izklāstītajiem 
principiem.

"6. 2019. gada 25. jūnijam un pēc tam reizi 
divos gados Komisija izvērtē IX pielikuma 
A un B daļā izklāstīto izejvielu sarakstu, lai 
tam pievienotu un no tā svītrotu izejvielas, 
saskaņā ar trešajā daļā izklāstītajiem 
principiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 35. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu 
IX pielikuma A un B daļā sniegto izejvielu 
sarakstu, tās pievienojot, bet ne svītrojot. 
Izejvielas, ko var pārstrādāt tikai ar 
progresīvām tehnoloģijām, pievieno 
IX pielikuma A daļai. Izejvielas, ko var 
pārstrādāt biodegvielās vai biogāzēs 
transportam ar pilnveidotām tehnoloģijām, 
pievieno IX pielikuma B daļai. Šādu 
deleģēto aktu pamatā ir analīze par 
jēlvielas kā izejvielas potenciālu 
biodegvielu un biogāžu transportam 
ražošanai, ņemot vērā visus šos aspektus:

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 35. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu 
IX pielikuma A un B daļā sniegto izejvielu 
sarakstu, tās pievienojot vai svītrojot. 
Izejvielas, ko var pārstrādāt tikai ar 
progresīvām tehnoloģijām, pievieno 
IX pielikuma A daļai. Izejvielas, ko var 
pārstrādāt biodegvielās vai biogāzēs 
transportam ar pilnveidotām tehnoloģijām, 
pievieno IX pielikuma B daļai. Šādu 
deleģēto aktu pamatā ir analīze par 
jēlvielas kā izejvielas potenciālu 
biodegvielu un biogāžu transportam 
ražošanai, ņemot vērā visus šos aspektus:

a) Direktīvā 2008/98/EK noteiktos aprites 
ekonomikas un atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas principus;

a) Direktīvā 2008/98/EK noteiktos aprites 
ekonomikas un atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas un kaskādes 
izmantošanas principus;

b) panta 2.–7. punktā noteiktos Savienības 
ilgtspējas kritērijus;

b) panta 2.–7. punktā noteiktos Savienības 
ilgtspējas kritērijus;

c) nepieciešamību izvairīties no c) nepieciešamību izvairīties no 
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ievērojamiem (blakus)produktu, atkritumu 
vai atlikumu tirgu izkropļojumiem;

ievērojamiem (blakus)produktu, atkritumu 
vai atlikumu tirgu izkropļojumiem;

d) potenciālu sniegt būtiskus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, 
pamatojoties uz emisiju aprites cikla 
izvērtējumu;

d) potenciālu sniegt būtiskus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, 
pamatojoties uz emisiju aprites cikla 
izvērtējumu, kā arī emisijas no zemes 
sektora un iespējamo pārvietošanas 
ietekmi;

e) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz vidi un bioloģisko 
daudzveidību;

e) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz vidi un bioloģisko 
daudzveidību;

f) nepieciešamību izvairīties no tā, ka rodas 
papildu pieprasījums pēc zemes.

f) nepieciešamību izvairīties no tā, ka rodas 
papildu pieprasījums pēc zemes.";

Or. en

(02018L2001)

Grozījums Nr. 1140
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) punktam pievieno šādu daļu:
"Šā panta prasību vai līdzvērtīgu prasību, 
ja tā nav piemērojama, piemēro, lai 
sertificētu atjaunīgās nebioloģiskas 
izcelsmes degvielas, kas importētas 
Savienībā.";

Or. en

Grozījums Nr. 1141
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
28. pants – 6. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

17.a) direktīvas 28. panta 6. punktu 
groza šādi:

6. Līdz 2019. gada 25. jūnijam un pēc tam 
reizi divos gados Komisija izvērtē IX 
pielikuma A un B daļā izklāstīto izejvielu 
sarakstu, lai tam pievienotu izejvielas, 
saskaņā ar trešajā daļā izklāstītajiem 
principiem.

"6. Līdz 2019. gada 25. jūnijam un pēc tam 
reizi divos gados Komisija izvērtē IX 
pielikuma A un B daļā izklāstīto izejvielu 
sarakstu, lai tam pievienotu izejvielas, 
saskaņā ar trešajā daļā izklāstītajiem 
principiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 35. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu 
IX pielikuma A un B daļā sniegto izejvielu 
sarakstu, tās pievienojot, bet ne svītrojot. 
Izejvielas, ko var pārstrādāt tikai ar 
progresīvām tehnoloģijām, pievieno 
IX pielikuma A daļai. Izejvielas, ko var 
pārstrādāt biodegvielās vai biogāzēs 
transportam ar pilnveidotām tehnoloģijām, 
pievieno IX pielikuma B daļai.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 35. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu 
IX pielikuma A un B daļā sniegto izejvielu 
sarakstu, tās pievienojot, bet ne svītrojot. 
Izejvielas, ko var pārstrādāt tikai ar 
progresīvām tehnoloģijām, pievieno 
IX pielikuma A daļai. Izejvielas, ko var 
pārstrādāt biodegvielās vai biogāzēs 
transportam ar pilnveidotām tehnoloģijām, 
pievieno IX pielikuma B daļai.

Šādu deleģēto aktu pamatā ir analīze par 
jēlvielas kā izejvielas potenciālu 
biodegvielu un biogāžu transportam 
ražošanai, ņemot vērā visus šos aspektus:

Šādu deleģēto aktu pamatā ir analīze par 
jēlvielas kā izejvielas potenciālu 
biodegvielu un biogāžu transportam 
ražošanai, ņemot vērā visus šos aspektus:

a) Direktīvā 2008/98/EK noteiktos aprites 
ekonomikas un atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas principus;

a) Direktīvā 2008/98/EK noteiktos aprites 
ekonomikas, kaskādes un atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas principus;

b) panta 2.–7. punktā noteiktos Savienības 
ilgtspējas kritērijus;

b) panta 2.–7. punktā noteiktos Savienības 
ilgtspējas kritērijus;

c) nepieciešamību izvairīties no 
ievērojamiem (blakus)produktu, atkritumu 
vai atlikumu tirgu izkropļojumiem;

c) nepieciešamību izvairīties no 
ievērojamiem (blakus)produktu, atkritumu 
vai atlikumu tirgu izkropļojumiem;

d) potenciālu sniegt būtiskus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, 
pamatojoties uz emisiju aprites cikla 
izvērtējumu;

d) potenciālu sniegt būtiskus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, 
pamatojoties uz emisiju aprites cikla 
izvērtējumu;

e) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz vidi un bioloģisko 
daudzveidību;

e) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz vidi un bioloģisko 
daudzveidību;

f) nepieciešamību izvairīties no tā, ka rodas 
papildu pieprasījums pēc zemes.

f) nepieciešamību izvairīties no tā, ka rodas 
papildu pieprasījums pēc zemes.

g) izejvielu pieejamību nākotnē un 
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nepieciešamību izvairīties no tirgus 
kropļojumiem, kas noved pie masveida 
izejvielu importa.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG)

Grozījums Nr. 1142
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
28. pants – 6. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

17.a) direktīvas 28. panta 6. punkta 
pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Līdz 2019. gada 25. jūnijam un pēc tam 
reizi divos gados Komisija izvērtē IX 
pielikuma A un B daļā izklāstīto izejvielu 
sarakstu, lai tam pievienotu izejvielas, 
saskaņā ar trešajā daļā izklāstītajiem 
principiem.

"2019. gada 25. jūnijam un pēc tam reizi 
divos gados Komisija izvērtē IX pielikuma 
A un B daļā izklāstīto izejvielu sarakstu, lai 
tam pievienotu vai svītrotu izejvielas, 
saskaņā ar trešajā daļā izklāstītajiem 
principiem.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId30)

Pamatojums

Komisijai, ņemot vērā analīzi, kas veikta, pamatojoties uz jaunākajām zinātnes un tehnikas 
attīstības tendencēm, un stingri novērtējot izejmateriālu izmantošanu moderno biodegvielu 
ražošanā, vajadzētu būt pilnvarotai no IX pielikuma svītrot izejmateriālus, kuri vairs nepalīdz 
sasniegt šīs direktīvas mērķus.

Grozījums Nr. 1143
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa– 17.b punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
28. pants – 6. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

17.b) direktīvas 28. panta 6. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 35. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu 
IX pielikuma A un B daļā sniegto izejvielu 
sarakstu, tās pievienojot, bet ne svītrojot. 
Izejvielas, ko var pārstrādāt tikai ar 
progresīvām tehnoloģijām, pievieno 
IX pielikuma A daļai. Izejvielas, ko var 
pārstrādāt biodegvielās vai biogāzēs 
transportam ar pilnveidotām tehnoloģijām, 
pievieno IX pielikuma B daļai.

"Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu IX pielikuma A un B daļā sniegto 
izejvielu sarakstu, tās pievienojot un 
svītrojot. Izejvielas, ko var pārstrādāt tikai 
ar progresīvām tehnoloģijām, pievieno 
IX pielikuma A daļai. Izejvielas, ko var 
pārstrādāt biodegvielās vai biogāzēs 
transportam ar pilnveidotām tehnoloģijām, 
pievieno IX pielikuma B daļai.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId30)

Pamatojums

Komisijai, ņemot vērā analīzi, kas veikta, pamatojoties uz jaunākajām zinātnes un tehnikas 
attīstības tendencēm, un stingri novērtējot izejmateriālu izmantošanu moderno biodegvielu 
ražošanā, vajadzētu būt pilnvarotai no IX pielikuma svītrot izejmateriālus, kuri vairs nepalīdz 
sasniegt šīs direktīvas mērķus.

Grozījums Nr. 1144
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.c punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
28. pants – 6. punkts – 3. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

17.c) direktīvas 28. panta 6. punkta trešo 
daļu aizstāj ar šādu:

Šādu deleģēto aktu pamatā ir analīze par "Šādu deleģēto aktu pamatā ir analīze par 
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jēlvielas kā izejvielas potenciālu 
biodegvielu un biogāžu transportam 
ražošanai, ņemot vērā visus šos aspektus:

jēlvielas kā izejvielas potenciālu 
biodegvielu un biogāžu transportam 
ražošanai, ņemot vērā visus šos aspektus:

a) Direktīvā 2008/98/EK noteiktos aprites 
ekonomikas un atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas principus;

a) Direktīvā 2008/98/EK noteiktos aprites 
ekonomikas, atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas principus un izmantošanu pēc 
kaskādes principa;

b) panta 2.–7. punktā noteiktos Savienības 
ilgtspējas kritērijus;

b) panta 2.–7. punktā noteiktos Savienības 
ilgtspējas kritērijus;

c) nepieciešamību izvairīties no 
ievērojamiem (blakus)produktu, atkritumu 
vai atlikumu tirgu izkropļojumiem;

c) nepieciešamību izvairīties no 
ievērojamiem (blakus)produktu, atkritumu 
vai atlikumu tirgu izkropļojumiem;

d) potenciālu sniegt būtiskus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, 
pamatojoties uz emisiju aprites cikla 
izvērtējumu;

d) potenciālu sniegt būtiskus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, 
pamatojoties uz emisiju aprites cikla 
izvērtējumu, kā arī emisijas no zemes 
sektora un iespējamo pārvietošanas 
ietekmi;

e) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz vidi un bioloģisko 
daudzveidību;

e) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz vidi un bioloģisko 
daudzveidību;

f) nepieciešamību izvairīties no tā, ka rodas 
papildu pieprasījums pēc zemes.

f) nepieciešamību izvairīties no tā, ka rodas 
papildu pieprasījums pēc zemes;
g) izejvielu turpmāko pieejamību un 
nepieciešamību nepieļaut izkropļojošas 
situācijas, ko radītu pārmērīgs izejvielu 
imports.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId30)

Pamatojums

Analizējot izejvielas, lai tās kā ievadmateriālus pievienotu IX pielikumā vai svītrotu no tā, 
būtu jāņem vērā kaskādes hierarhija un atkritumu hierarhija, kā arī tas, vai ievadmateriāli ir 
vai būs piemēroti rūpnieciskai vai alternatīvai izmantošanai. Būtu jāņem vērā arī emisijas no 
zemes sektora un iespējamā pārvietošanas ietekme.

Grozījums Nr. 1145
Pilar del Castillo Vera
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
"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 2.–7. punktā un 
10. punktā noteiktajiem ilgtspējas un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma 
kritērijiem, lai tos ņemtu vērā pirmās 
daļas a), b) un c) apakšpunktā minētajos 
nolūkos. Šo daļu piemēro arī atkritumiem 
un atlikumiem, ko vispirms pārstrādā 
produktā, kuru pēc tam pārstrādā 
biodegvielās, bioloģiskajos šķidrajos 
kurināmajos un biomasas 
kurināmajos/degvielās.";

Or. en

Grozījums Nr. 1146
Salvatore De Meo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:
"Uz elektroenerģiju un siltumapgādei un 
aukstumapgādei izmantojamo enerģiju, 
kas ražota no cietajiem sadzīves 
atkritumiem un savām biomasas atliekām, 
kā arī biomasas pārstrādes atkritumiem, 
neattiecas 10. punktā noteiktie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma 
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kritēriji.";

Or. en

Grozījums Nr. 1147
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

ia) punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
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 ietaupījuma 
kritērijiem, lai tos ņemtu vērā pirmās daļas 
a), b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos. 
Šo daļu piemēro arī atkritumiem un 
atlikumiem, ko vispirms pārstrādā 
produktā, kuru pēc tam pārstrādā 
biodegvielās, bioloģiskajos šķidrajos 
kurināmajos un biomasas 
kurināmajos/degvielās.

"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 ietaupījuma 
kritērijiem, lai tos ņemtu vērā pirmās daļas 
a), b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos. 
Tomēr, izmantojot jauktus atkritumus, 
iekārtu operatoriem ir jāizmanto jauktu 
atkritumu šķirošanas sistēmas vai 
jāpiemēro noteiktas kvalitātes prasības, lai 
atdalītu fosilos materiālus (piemēram, 
plastmasu un sintētiskos tekstilmateriālus) 
un nodrošinātu, ka ievadmateriāliem 
izmanto tikai nereciklējamus biogēnus 
atkritumus. Šo daļu piemēro arī 
atkritumiem un atlikumiem, ko vispirms 
pārstrādā produktā, kuru pēc tam pārstrādā 
biodegvielās, bioloģiskajos šķidrajos 
kurināmajos un biomasas 
kurināmajos/degvielās.";

Or. en

(02018L2001)
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Grozījums Nr. 1148
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) direktīvas 29. panta 1. punkta trešo 
daļu groza šādi:
"Uz elektroenerģiju un siltumapgādei un 
aukstumapgādei izmantojamo enerģiju, 
kas ražota no cietajiem sadzīves 
atkritumiem un savām biomasas atliekām 
neattiecas 10. punktā noteiktie 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma 
kritēriji.";

Or. en

Pamatojums

Pašu biomasas atlieku (piemēram, notekūdeņu) izmantošanai procesā integrētā veidā būtu 
jāpaliek brīvi pieejamai, lai turpinātu palīdzēt primārajām pārtikas pārstrādes nozarēm 
defosilēties.

Grozījums Nr. 1149
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — visās iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu, un 
kuras jau nedarbojas šīs direktīvas spēkā 
stāšanās laikā un kuru kopējā nominālā 
ievadītā siltumjauda ir vienāda ar vai 
lielāka par 20 MW,
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Or. en

Pamatojums

New greenhouse gas saving thresholds for electricity, heating and cooling production from 
biomass fuels should not be applied to existing installations. Plant efficiency is already a 
main priority forplant owners to reduce their costs of supply. It would be unreasonable to set 
stricter target considering that no major progress has been done on combustion technologies 
in the last decade justifying existing plant complete refurbishment. Moreover, plants are 
already built to respect strict European environmental regulations and adopt Best Available 
technologies. Lowering the exemption threshold to 5MW would disproportionally affect small 
actors who have limited administrative capacity. Although lowering the threshold below 20 
MW would certify the sustainability of a larger portion of biomass, in would place regulatory 
burdens and disproportionate cost complianceon the smallest actors with scarce 
administrative capacity. Moreover, these small size plants are typically integrated in the 
territory and the biomass iscollected in a short supply chain with social and environmental 
positive repercussions. Additional regulatory burdens are unnecessary and harmful, at the 
risk of incentivizing re-carbonisation.

Grozījums Nr. 1150
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 20 MW,

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām saglabāt 20 MW, lai nodrošinātu saskanību ar ETS. Zemāks jaudas līmenis 
ievērojami paplašinās to iekārtu skaitu, kurām ir jāatbilst 29. panta 2. līdz 7. un 10. punktā 
noteiktajiem ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, ja tās 
izmantos.

Grozījums Nr. 1151
Ivan David
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts – ii apakšpunkts – ceturtā daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 20 MW,

Or. en

Pamatojums

Tā kā direktīvas priekšlikumā ir paredzēti stingrāki nosacījumi attiecībā uz cietās biomasas 
ilgtspējas kritērijiem, pamata noteikumus attiecībā uz iekārtu, kuras ražo elektroenerģiju, 
ievadīto siltumjaudu un siltumapgādi un aukstumapgādi grozīt nevajadzētu.

Grozījums Nr. 1152
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 10 MW,

Or. en

Grozījums Nr. 1153
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, 
Nicola Beer, Stéphane Bijoux
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 10 MW,

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir jāturpina darbs pie direktīvas vides aspekta, jaunie noteikumi attiecībā uz biomasu 
ir rūpīgi jāizstrādā, lai dotu pietiekami daudz laika tirgum pielāgoties.

Grozījums Nr. 1154
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 20 MW,

Or. en

Pamatojums

Iekārtām, kurās siltuma, elektroenerģijas un aukstuma ražošanai izmanto kurināmo, kas 
iegūts no cietās biomasas, ievadītās siltumjaudas robežvērtība būtu jāsaglabā 20 MW vai 
lielāka, kuru nesasniedzot, uz augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas vairs neatbilst 
ilgtspējas kritērijam.
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Grozījums Nr. 1155
Grozījums Nr. 333

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
29. pants
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 10 MW,

Or. en

Grozījums Nr. 1156
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 20 MW,

Or. en

Pamatojums

Būtu jāaptver tikai būtiskas iekārtas, lai novērstu nevajadzīgu slogu mazām decentralizētām 
bioenerģijas ražotnēm. 20 MW arī atbilst robežvērtībai, kas noteikta ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas pārskatīšanā.

Grozījums Nr. 1157
Ivan David
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts – ii apakšpunkts – ceturtā daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

– a) cietā biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 10 MW,

Or. en

Pamatojums

Lai biomasas un siltumnīcefekta gāzu aiztaupījumam piemērotu ilgtspējas kritēriju, ievadītās 
siltumjaudas robežvērtību nav nepieciešams samazināt no 20 līdz 5 MW. Tādās mazās 
dalībvalstīs kā Čehija ļoti nelielā biomasas daudzuma dēļ šim pasākumam nebūtu lielas 
nozīmes. Piemērotāka robežvērtība ir 10 MW.

Grozījums Nr. 1158
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, 
Stéphane Bijoux

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– b) bioloģiskā šķidrā kurināmā 
gadījumā — iekārtā, kura ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuras kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir vienāda ar vai lielāka par 
10 MW,

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir jāturpina darbs pie direktīvas vides aspekta, jaunie noteikumi attiecībā uz biomasu 
ir rūpīgi jāizstrādā, lai dotu pietiekami daudz laika tirgum pielāgoties. Lai samazinātu 
administratīvo slogu, atbrīvojumi būtu jāpiemēro arī bioloģisko šķidro kurināmo 
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izmantošanai mazās elektrostacijās.

Grozījums Nr. 1159
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— b) gāzveida biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir vienāda ar vai lielāka par 
2 MW,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tekstu aizstāj ar biometāna plūsmas ātruma samazināšanas klauzulu

Grozījums Nr. 1160
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Emma Wiesner, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– b) gāzveida biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 2 MW,

– b) gāzveida biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru vidējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 2 MW,

Or. en
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Pamatojums

Biogāzes iekārtas var darboties elastīgi, lai tīklam nodrošinātu drošu rezerves 
elektroenerģiju. Papildu atjaunīgās elektroenerģijas jauda pēc pieprasījuma palielinās 
noturību un palīdzēs tikt galā ar galveno atjaunīgo energoresursu pēkšņu samazinājumu.

Grozījums Nr. 1161
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– b) gāzveida biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 2 MW,

– b) gāzveida biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 5 MW,

Or. en

Grozījums Nr. 1162
Maria Spyraki

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
29. pants
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– b) gāzveida biomasas kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 2 MW,

– b) bioloģiskā šķidrā kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
ir vienāda ar vai lielāka par 10 MW,

Or. en
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Grozījums Nr. 1163
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– bioloģiskā šķidrā kurināmā 
gadījumā — iekārtās, kuras ražo 
elektroenerģiju, siltumu un aukstumu un 
kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir vienāda ar vai lielāka par 
10 MW,

Or. en

Grozījums Nr. 1164
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) virs 200 m³ metāna ekvivalenta/h, 
ja mēra temperatūras un spiediena 
standartapstākļos (t. i., 0 °C un 1 bar 
atmosfēras spiediens);

i) virs 500 m³ metāna ekvivalenta/h, 
ja mēra temperatūras un spiediena 
standartapstākļos (t. i., 0 °C un 1 bar 
atmosfēras spiediens);

Or. en

Grozījums Nr. 1165
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 1. punkts – 6. daļa (jauna)



PE729.929v01-00 144/175 AM\1252006LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) pēc piektās daļas pievieno šādu 
daļu:
"Komisija vēlākais līdz 2025. gadam 
ieviesīs tiesisko regulējumu attiecībā uz 
ES standartu piemērošanu veselības, vides 
un atkritumu jomā, tostarp attiecībā uz 
procesiem un ražošanas metodēm, 
importētām atjaunīgo energoresursu 
degvielām, un izstrādā konkrētas 
iniciatīvas, lai nodrošinātu konsekventāku 
to piemērošanu atbilstīgi PTO 
noteikumiem.";

Or. en

Pamatojums

Visiem ilgtspējīgiem mazoglekļa kurināmajiem būtu jādod ieguldījums ES klimata un 
atjaunīgo energoresursu mērķu sasniegšanā saskaņā ar stingrākiem ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 1166
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, Susana 
Solís Pérez, Stéphane Bijoux

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 13. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) direktīvas 29. panta 13. punktu 
groza šādi:

Šā panta 1. punkta pirmās daļas 
c) apakšpunktā minētajā nolūkā 
dalībvalstis uz ierobežotu laikposmu var 
atkāpties no kritērijiem, kas noteikti šā 
panta 2. līdz 7. punktā un 10. un 
11. punktā, pieņemot atšķirīgus kritērijus:

"Šā panta 1. punkta pirmās daļas 
c) apakšpunktā minētajā nolūkā 
dalībvalstis uz ierobežotu laikposmu var 
atkāpties no kritērijiem, kas noteikti šā 
panta 2. līdz 7. punktā un 10. un 
11. punktā, pieņemot atšķirīgus kritērijus:

a) iekārtām, kas atrodas tālākā reģionā, kā 
minēts LESD 349. pantā, ciktāl šādas 
iekārtas ražo elektroenerģiju vai 
siltumapgādei vai aukstumapgādei 

a) iekārtām, kas atrodas tālākā reģionā, kā 
minēts LESD 349. pantā, ciktāl šādas 
iekārtas ražo elektroenerģiju vai 
siltumapgādei vai aukstumapgādei 
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izmantoto enerģiju no biomasas 
kurināmajiem/degvielām; un

izmantoto enerģiju no biomasas 
kurināmajiem/degvielām, kā arī transporta 
nozarē un jo īpaši kosmosa nozarē; un

b) šīs daļas a) apakšpunktā minētajās 
iekārtās izmantotiem biomasas 
kurināmajiem/degvielām neatkarīgi no 
minētās biomasas izcelsmes vietas, ar 
noteikumu, ka šādi kritēriji ir objektīvi 
pamatoti, pamatojoties uz to nolūku šādam 
tālākam reģionam nodrošināt šā panta 2. 
līdz 7. punktā un 10. un 11. punktā noteikto 
kritēriju raitu un pakāpenisku ieviešanu, un 
tādējādi stimulēt pāreju no fosilā 
kurināmā/degvielām uz biomasas 
kurināmajiem/degvielām.

b) šīs daļas a) apakšpunktā minētajās 
iekārtās un transporta nozarē izmantotiem 
biomasas kurināmajiem/degvielām 
neatkarīgi no minētās biomasas izcelsmes 
vietas, ar noteikumu, ka šādi kritēriji ir 
objektīvi pamatoti, pamatojoties uz to 
nolūku šādam tālākam reģionam 
nodrošināt šā panta 2. līdz 7. punktā un 10. 
un 11. punktā noteikto kritēriju raitu un 
pakāpenisku ieviešanu, un tādējādi stimulēt 
pāreju no fosilā kurināmā/degvielām uz 
biomasas kurināmajiem/degvielām.

Par šajā punktā minētajiem atšķirīgajiem 
kritērijiem attiecīgā dalībvalsts sniedz 
īpašu paziņojumu Komisijai.

Par šajā punktā minētajiem atšķirīgajiem 
kritērijiem attiecīgā dalībvalsts sniedz 
īpašu paziņojumu Komisijai.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG)

Pamatojums

Telpiskais sektors, kas galvenokārt ir bāzēts attālākajos reģionos, strādā pie nākamās 
paaudzes telpisko tehnoloģiju izstrādes. Saskaņā ar mērķiem samazināt palaišanas izmaksas 
un siltumnīcefekta gāzu emisijas, telpiskais sektors jo īpaši pēta vietējo biometāna ražošanu 
no biomasas. Tomēr 29. panta 13. punktā paredzētā atkāpe, kas ir rakstīta, lai ļautu 
attālākajiem reģioniem atkāpties no ilgtspējības kritērijiem nolūkā veicināt šāda veida 
pozitīvu projektu, attiecas tikai uz elektroenerģijas, siltuma vai aukstuma ražošanu.

Grozījums Nr. 1167
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 3. punktā aiz pirmās daļas 
iekļauj šādu daļu:

svītrots
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“Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī 
biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem un biomasas 
kurināmajiem/degvielām, ko ražo no meža 
biomasas.”;

Or. en

Pamatojums

No-go areas have only been established for agricultural biomass. No-go areas for agriculture 
were initially created to avoid land use changes, but extending them to forest areas runs 
counter to their declared objective because there are no land use changes involved. The 
approach recommended by the OECD to demonstrate the sustainability of biomass is based 
on risk. This approach should also remain the basis for the implementation, as expressed in 
Directive (EU) 2018/2001. The new restrictions created by the no-go areas for forestry 
biomass lead to incomprehensible restrictions for raw materials, which go beyond a risk-
based approach.

Grozījums Nr. 1168
Sara Skyttedal

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī 
biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem un biomasas 
kurināmajiem/degvielām, ko ražo no meža 
biomasas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1169
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 3. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas.

Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas, kuras izcelsme ir valstī, 
reģionā vai meža ieguves apgabalā, kas 
neatbilst 6.a vai 6.b punktā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Prasība par meža biomasu būtu jāsaista ar sadaļu, kas ir īpaši koncentrēta uz meža biomasu. 
Izmaiņas ir nepieciešamas, jo 29. panta 6. punktā paredzēto uz risku balstīto pieeju attiecībā 
uz meža biomasu var izpildīt vietējā līmenī vai izmantojot apsaimniekošanas sistēmu meža 
ieguves apgabalu līmenī. Teksts būtu jāpielāgo, lai varētu izmantot šīs iespējas, jo vairākas 
dalībvalstis mežsaimniecību uzskata par reģionālu kompetenci.

Grozījums Nr. 1170
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas.

Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas, kuras izcelsme ir valstī, 
reģionā vai meža ieguves apgabalā, kas 
neatbilst 6.a vai 6.b punktā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en
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Pamatojums

Šīs tehniskās izmaiņas ir nepieciešamas, jo 29. panta 6. punktā paredzēto uz risku balstīto 
pieeju attiecībā uz meža biomasu var izpildīt vietējā līmenī vai izmantojot apsaimniekošanas 
sistēmu meža ieguves apgabalu līmenī. Teksts būtu jāpielāgo, lai varētu izmantot šīs iespējas, 
jo vairākās dalībvalstīs, piemēram, Spānijā un Itālijā mežsaimniecība ir reģionāla 
kompetence.

Grozījums Nr. 1171
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 3. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas.

Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas, kuras izcelsme ir valstī, 
kas neatbilst 6. punktā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Grozījums Nr. 1172
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – b daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas.

Šo punktu, izņemot pirmās daļas 
c) apakšpunktu, piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas, kuras izcelsme ir valstī, 
kas neatbilst 6. punktā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Papildu kritēriji attiecībā uz meža biomasas riska novērtējumu, par ko panākta vienošanās 
RED II 29. panta 6. punktā un 29. panta 7. punktā, ir tādu platību paplašināšana, kurās 
neizmanto lauksaimniecības biomasu, līdz meža biomasai. Ja tos izpilda arī dalībvalstis, 
papildus cīņai pret pasaules mežu izciršanu, būtu jāpiemēro riska novērtējums.

Grozījums Nr. 1173
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 3. punkta c) apakšpunktu 
groza šādi:
"c) platības:
i) kas ar likumu paredzētas dabas 
aizsardzībai vai par aizsargājamām tās 
noteikusi attiecīgā kompetentā iestāde; vai
ii) aizsargājamās platības, kurās ir reti 
sastopamas, apdraudētas vai izmirstošas 
ekosistēmas vai sugas, kas par tādām ir 
atzītas starptautiskos nolīgumos vai ir 
iekļautas starpvaldību organizāciju vai 
Starptautiskās Dabas aizsardzības 
savienības izveidotos sarakstos un ir 
atzītas saskaņā ar 30. panta 4. punkta 
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pirmo daļu;
ja vien aizsargājamās teritorijas statūtos 
nav aizliegta mežizstrādes materiāla 
aizvākšana un tādējādi minētās izejvielas 
ražošana nav traucējusi šiem dabas 
aizsardzības mērķiem;";

Or. en

Grozījums Nr. 1174
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 4. punktā pievieno šādu 
daļu:

svītrots

“Pirmo daļu, izņemot b) un 
c) apakšpunktu, un otro daļu piemēro arī 
biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem un biomasas 
kurināmajiem/degvielām, ko ražo no meža 
biomasas.”;

Or. en

Pamatojums

No-go areas have only been established for agricultural biomass.  No-go areas for 
agriculture were initially created to avoid land use changes, but extending them to forest 
areas runs counter to their declared objective because there are no land use changes 
involved. The approach recommended by the OECD to demonstrate the sustainability of 
biomass is based on risk. This approach should also remain the basis for the implementation, 
as expressed in Directive (EU) 2018/2001. The new restrictions created by the no-go areas 
for forestry biomass lead to incomprehensible restrictions for raw materials which go beyond 
a risk-based approach.

Grozījums Nr. 1175
Sara Skyttedal
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu, izņemot b) un 
c) apakšpunktu, un otro daļu piemēro arī 
biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem un biomasas 
kurināmajiem/degvielām, ko ražo no meža 
biomasas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1176
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 4. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu, izņemot b) un c) apakšpunktu, 
un otro daļu piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas.

Pirmo daļu, izņemot b) un c) apakšpunktu, 
un otro daļu piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas, kuras izcelsme ir valstī, 
reģionā vai meža ieguves apgabalā, kas 
neatbilst 6.a vai 6.b punktā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Prasība par meža biomasu būtu jāsaista ar sadaļu, kas ir īpaši koncentrēta uz meža biomasu. 
Izmaiņas ir nepieciešamas, jo 29. panta 6. punktā paredzēto uz risku balstīto pieeju attiecībā 
uz meža biomasu var izpildīt vietējā līmenī vai izmantojot apsaimniekošanas sistēmu meža 
ieguves apgabalu līmenī. Teksts būtu jāpielāgo, lai varētu izmantot šīs iespējas, jo vairākas 
dalībvalstis mežsaimniecību uzskata par reģionālu kompetenci.



PE729.929v01-00 152/175 AM\1252006LV.docx

LV

Grozījums Nr. 1177
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu, izņemot b) un c) apakšpunktu, 
un otro daļu piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas.

Pirmo daļu, izņemot b) un c) apakšpunktu, 
un otro daļu piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas, kuras izcelsme ir valstī, 
reģionā vai meža ieguves apgabalā, kas 
neatbilst 6.a vai 6.b punktā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Šīs tehniskās izmaiņas ir nepieciešamas, jo 29. panta 6. punktā paredzēto uz risku balstīto 
pieeju attiecībā uz meža biomasu var izpildīt vietējā līmenī vai izmantojot apsaimniekošanas 
sistēmu meža ieguves apgabalu līmenī. Teksts būtu jāpielāgo, lai varētu izmantot šīs iespējas, 
jo vairākās dalībvalstīs, piemēram, Spānijā un Itālijā mežsaimniecība ir reģionāla 
kompetence.

Grozījums Nr. 1178
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 4. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu, izņemot b) un c) apakšpunktu, 
un otro daļu piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas.

Pirmo daļu, izņemot b) un c) apakšpunktu, 
un otro daļu piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas, kuras izcelsme ir valstī, 
kas neatbilst 6. punktā noteiktajiem 
kritērijiem.
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Or. en

Pamatojums

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Grozījums Nr. 1179
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – c daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu, izņemot b) un c) apakšpunktu, 
un otro daļu piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas.

Pirmo daļu, izņemot b) un c) apakšpunktu, 
un otro daļu piemēro arī biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
biomasas kurināmajiem/degvielām, ko ražo 
no meža biomasas, kuras izcelsme ir valstī, 
kas neatbilst 6. punktā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1180
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – d apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
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kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības vai meža biomasas un ko 
ņem vērā 1. punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, nedrīkst 
būt ražoti no izejvielām, kas iegūtas no 
zemes, kura 2008. gada janvārī bija 
kūdrājs, ja vien nav pierādījumu, ka 
attiecīgā izejviela ir audzēta un izstrādāta 
bez iepriekš nenosusinātas augsnes 
nosusināšanas.

kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības vai meža biomasas, 
kuras izcelsme ir valstī, reģionā vai meža 
ieguves apgabalā, kas neatbilst 6.a vai 
6.b punktā noteiktajiem kritērijiem, un ko 
ņem vērā 1. punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, nedrīkst 
būt ražoti no izejvielām, kas iegūtas no 
zemes, kura 2008. gada janvārī bija 
kūdrājs, ja vien nav pierādījumu, ka 
attiecīgā izejviela ir audzēta un izstrādāta 
bez iepriekš nenosusinātas augsnes 
nosusināšanas, un valsts, reģiona vai meža 
ieguves apgabala līmenī par atbilstību 
kritērijiem ar mērķi samazināt tādas meža 
biomasas izmantošanas risku, kas iegūta 
neilgtspējīgā ražošanā, kā noteikts 
6. punktā, var ziņot kompetentā valsts 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

Šīs tehniskās izmaiņas ir nepieciešamas, jo 29. panta 6. punktā paredzēto uz risku balstīto 
pieeju attiecībā uz meža biomasu var izpildīt vietējā līmenī vai izmantojot apsaimniekošanas 
sistēmu meža ieguves apgabalu līmenī. Teksts būtu jāpielāgo, lai varētu izmantot šīs iespējas, 
jo vairākās dalībvalstīs, piemēram, Spānijā un Itālijā mežsaimniecība ir reģionāla 
kompetence.

Grozījums Nr. 1181
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – d apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības vai meža biomasas un ko 
ņem vērā 1. punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, nedrīkst 

5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības vai meža biomasas, 
kuras izcelsme ir valstī, reģionā vai meža 
ieguves apgabalā, kas neatbilst 6.a vai 
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būt ražoti no izejvielām, kas iegūtas no 
zemes, kura 2008. gada janvārī bija 
kūdrājs, ja vien nav pierādījumu, ka 
attiecīgā izejviela ir audzēta un izstrādāta 
bez iepriekš nenosusinātas augsnes 
nosusināšanas.

6.b punktā noteiktajiem kritērijiem, un ko 
ņem vērā 1. punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, nedrīkst 
būt ražoti no izejvielām, kas iegūtas no 
zemes, kura 2008. gada janvārī bija 
kūdrājs, ja vien nav pierādījumu, ka 
attiecīgā izejviela ir audzēta un izstrādāta 
bez iepriekš nenosusinātas augsnes 
nosusināšanas, un valsts, reģiona vai meža 
ieguves apgabala līmenī par atbilstību 
kritērijiem ar mērķi samazināt tādas meža 
biomasas izmantošanas risku, kas iegūta 
neilgtspējīgā ražošanā, kā noteikts 
6. punktā, var ziņot kompetentā valsts 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

Prasība par meža biomasu būtu jāsaista ar sadaļu, kas ir īpaši koncentrēta uz meža biomasu. 
Izmaiņas ir nepieciešamas, jo 29. panta 6. punktā paredzēto uz risku balstīto pieeju attiecībā 
uz meža biomasu var izpildīt vietējā līmenī vai izmantojot apsaimniekošanas sistēmu meža 
ieguves apgabalu līmenī. Teksts būtu jāpielāgo, lai varētu izmantot šīs iespējas, jo vairākas 
dalībvalstis mežsaimniecību uzskata par reģionālu kompetenci.

Grozījums Nr. 1182
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – d apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības vai meža biomasas un ko 
ņem vērā 1. punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 
nedrīkst būt ražoti no izejvielām, kas 
iegūtas no zemes, kura 2008. gada janvārī 
bija kūdrājs, ja vien nav pierādījumu, ka 
attiecīgā izejviela ir audzēta un izstrādāta 
bez iepriekš nenosusinātas augsnes 

5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības biomasas vai meža 
biomasas no valsts, kura neatbilst 
6. punktā noteiktajiem kritērijiem.
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nosusināšanas.

Or. en

Pamatojums

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Grozījums Nr. 1183
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – d apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības vai meža biomasas un ko 
ņem vērā 1. punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, nedrīkst 
būt ražoti no izejvielām, kas iegūtas no 
zemes, kura 2008. gada janvārī bija 
kūdrājs, ja vien nav pierādījumu, ka 
attiecīgā izejviela ir audzēta un izstrādāta 
bez iepriekš nenosusinātas augsnes 
nosusināšanas.

5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības biomasas vai no meža 
biomasas, kuras izcelsme ir valstī, kas 
neatbilst 6. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, un ko ņem vērā 1. punkta 
pirmās ), b) un c) apakšpunktā minētajos 
nolūkos, nedrīkst būt ražoti no izejvielām, 
kas iegūtas no zemes, kura 2008. gada 
janvārī bija kūdrājs, ja vien nav 
pierādījumu, ka attiecīgā izejviela ir 
audzēta un izstrādāta bez iepriekš 
nenosusinātas augsnes nosusināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1184
Sara Skyttedal
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – d apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības vai meža biomasas un ko 
ņem vērā 1. punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, nedrīkst 
būt ražoti no izejvielām, kas iegūtas no 
zemes, kura 2008. gada janvārī bija 
kūdrājs, ja vien nav pierādījumu, ka 
attiecīgā izejviela ir audzēta un izstrādāta 
bez iepriekš nenosusinātas augsnes 
nosusināšanas.

5. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 
kurināmie un biomasas 
kurināmie/degvielas, kas ražoti no 
lauksaimniecības biomasas un ko ņem vērā 
1. punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, nedrīkst 
būt ražoti no izejvielām, kas iegūtas no 
zemes, kura 2008. gada janvārī bija 
kūdrājs, ja vien nav pierādījumu, ka 
attiecīgā izejviela ir audzēta un izstrādāta 
bez iepriekš nenosusinātas augsnes 
nosusināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1185
Sara Skyttedal

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – e apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) panta 6. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunkta iv) punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

“iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi tā, lai novērstu celmu 
un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem un mežizstrādi 
neaizsargātās augsnēs; minimalizē lielas 
kailcirtes un nodrošina vietējiem 
apstākļiem piemērotus atmirušas koksnes 
ieguves sliekšņus un prasības izmantot 
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mežizstrādes sistēmas, kas minimalizē 
nelabvēlīgo ietekmi uz augsnes kvalitāti, 
arī augsnes sablīvēšanos, un nelabvēlīgo 
ietekmi uz biodaudzveidības elementiem 
un dzīvotnēm;”;

Or. en

Grozījums Nr. 1186
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – e apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi tā, lai novērstu celmu 
un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem un mežizstrādi 
neaizsargātās augsnēs; minimalizē lielas 
kailcirtes un nodrošina vietējiem 
apstākļiem piemērotus atmirušas koksnes 
ieguves sliekšņus un prasības izmantot 
mežizstrādes sistēmas, kas minimalizē 
nelabvēlīgo ietekmi uz augsnes kvalitāti, 
arī augsnes sablīvēšanos, un nelabvēlīgo 
ietekmi uz biodaudzveidības elementiem 
un dzīvotnēm;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Forestry should remain the competence of Member States, which already have strict 
dispositions in place, requiring specific procedures and permitting for harvesting. Provisions 
regulating sustainable forest management should, in accordance with the principle of 
subsidiarity, be addressed by national, regional, or local authorities. More stringent forest 
biomass criteria may create increased administrative costs for all the economic operators 
working within the supply chain because they would overlap with existing regulations that 
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have been developed at national level with no significant advantage. On the other hand, when 
sourcing biomass and setting new sustainability thresholds, a distinction that can be made is 
between biomass sourced at local level within European Countries and biomass sourced from 
outside the EU, from countries that don’t have strict environmental legislation or don’t have 
the capacity to enforce it.

Grozījums Nr. 1187
Sara Skyttedal

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – e apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi tā, lai novērstu celmu 
un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem un mežizstrādi 
neaizsargātās augsnēs; minimalizē lielas 
kailcirtes un nodrošina vietējiem 
apstākļiem piemērotus atmirušas koksnes 
ieguves sliekšņus un prasības izmantot 
mežizstrādes sistēmas, kas minimalizē 
nelabvēlīgo ietekmi uz augsnes kvalitāti, 
arī augsnes sablīvēšanos, un nelabvēlīgo 
ietekmi uz biodaudzveidības elementiem 
un dzīvotnēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1188
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – e apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi tā, lai novērstu celmu 
un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem un mežizstrādi 
neaizsargātās augsnēs; minimalizē lielas 
kailcirtes un nodrošina vietējiem 
apstākļiem piemērotus atmirušas koksnes 
ieguves sliekšņus un prasības izmantot 
mežizstrādes sistēmas, kas minimalizē 
nelabvēlīgo ietekmi uz augsnes kvalitāti, 
arī augsnes sablīvēšanos, un nelabvēlīgo 
ietekmi uz biodaudzveidības elementiem 
un dzīvotnēm;

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi, izmantojot vietējiem 
apstākļiem piemērotas ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas prakses, balstoties uz 
principiem, kas saskaņoti Forest Europe 
un FAO;

Or. en

Pamatojums

Šo kritēriju uzskatāma uzskaitīšana nav nepieciešama, jo ilgtspējīgā prakse ir noteikta valstu 
tiesību aktos mežsaimniecības jomā. Pārāk sīki izstrādāti tiesību akti palielina risku, ka tie 
drīzumā zaudēs aktualitāti, turklāt šādos tiesību aktos pietiekami netiek ņemti vērā valsts 
īpašie apstākļi un tiesiskais satvars/struktūras. Enerģētikas tiesību akti nav īstā vieta, kur 
noteikt īpašas prasības attiecībā uz meža tiesību aktu saturu dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Grozījums Nr. 1189
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – e apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi tā, lai novērstu celmu 
un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi, piemēram, novēršot 
celmu un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
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degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem un mežizstrādi 
neaizsargātās augsnēs; minimalizē lielas 
kailcirtes un nodrošina vietējiem 
apstākļiem piemērotus atmirušas koksnes 
ieguves sliekšņus un prasības izmantot 
mežizstrādes sistēmas, kas minimalizē 
nelabvēlīgo ietekmi uz augsnes kvalitāti, 
arī augsnes sablīvēšanos, un nelabvēlīgo 
ietekmi uz biodaudzveidības elementiem 
un dzīvotnēm;

degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem;

Or. en

Pamatojums

Pārāk sīki izstrādātas prasības, kurās nav ņemti vērā SFM un dzīvotņu īpašie apstākļi.

Grozījums Nr. 1190
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – e apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi tā, lai novērstu celmu 
un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem un mežizstrādi 
neaizsargātās augsnēs; minimalizē lielas 
kailcirtes un nodrošina vietējiem 
apstākļiem piemērotus atmirušas koksnes 
ieguves sliekšņus un prasības izmantot 
mežizstrādes sistēmas, kas minimalizē 
nelabvēlīgo ietekmi uz augsnes kvalitāti, 
arī augsnes sablīvēšanos, un nelabvēlīgo 
ietekmi uz biodaudzveidības elementiem 
un dzīvotnēm;

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi veidā, kas novērš 
celmu un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem;

Or. en
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Pamatojums

Pārāk detalizētās prasības attiecībā uz meža apsaimniekošanas praksi, neņemot vērā īpašos 
valsts apstākļus un tiesisko regulējumu. Tā kā pašlaik piemērojamās Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas īstenošana ir izpildīta tikai nesen un Komisija vēl nav publicējusi 
pamatnostādnes par ilgtspējības kritērijiem, iespējamie grozījumi būtu jāapsver tikai pēc 
pašreizējās direktīvas ieviešanas un novērtēšanas. Šajā sakarā būtu jāsaglabā uz risku 
balstīta pieeja, kas noteikta pašlaik spēkā esošajā direktīvā.

Grozījums Nr. 1191
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – f apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi tā, lai novērstu celmu 
un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem un mežizstrādi 
neaizsargātās augsnēs; minimalizē lielas 
kailcirtes un nodrošina vietējiem 
apstākļiem piemērotus atmirušas koksnes 
ieguves sliekšņus un prasības izmantot 
mežizstrādes sistēmas, kas minimalizē 
nelabvēlīgo ietekmi uz augsnes kvalitāti, 
arī augsnes sablīvēšanos, un nelabvēlīgo 
ietekmi uz biodaudzveidības elementiem 
un dzīvotnēm;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Forestry should remain the competence of Member States, which already have strict 
dispositions in place, requiring specific procedures and permitting for harvesting. Provisions 
regulating sustainable forest management should, in accordance with the principle of 
subsidiarity, be addressed by national, regional, or local authorities. More stringent forest 
biomass criteria may create increased administrative costs for all the economic operators 
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working within the supply chain because they would overlap with existing regulations that 
have been developed at national level with no significant advantage. On the other hand, when 
sourcing biomass and setting new sustainability thresholds, a distinction that can be made is 
between biomass sourced at local level within European Countries and biomass sourced from 
outside the EU, from countries that don’t have strict environmental legislation or don’t have 
the capacity to enforce it.

Grozījums Nr. 1192
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – f apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi tā, lai novērstu celmu 
un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem un mežizstrādi 
neaizsargātās augsnēs; minimalizē lielas 
kailcirtes un nodrošina vietējiem 
apstākļiem piemērotus atmirušas koksnes 
ieguves sliekšņus un prasības izmantot 
mežizstrādes sistēmas, kas minimalizē 
nelabvēlīgo ietekmi uz augsnes kvalitāti, 
arī augsnes sablīvēšanos, un nelabvēlīgo 
ietekmi uz biodaudzveidības elementiem 
un dzīvotnēm;

iv) to, ka mežizstrāde tiek veikta, 
rūpējoties par augsnes kvalitātes un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ar 
mērķi līdz minimumam samazināt 
nelabvēlīgu ietekmi, piemēram, novēršot 
celmu un sakņu ieguvi, pirmatnējo mežu 
degradāciju vai to pārveidošanu par 
plantāciju mežiem;

Or. en

Pamatojums

Pārāk sīki izstrādātas prasības, kurās nav ņemti vērā SFM un dzīvotņu īpašie apstākļi.

Grozījums Nr. 1193
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – g apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 10. punkts – pirmā daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vismaz 70 % elektroenerģijas, 
siltuma un aukstuma ražošanai no 
biomasas kurināmajiem iekārtās līdz 
2025. gada 31. decembrim un vismaz 
80 % — no 2026. gada 1. janvāra.

d) vismaz 70 % elektroenerģijas, 
siltuma un aukstuma ražošanai no 
biomasas kurināmajiem iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta no 
2021. gada 1. janvāra, un vismaz 80 % — 
iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta no 
2030. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

80 % robežvērtība būtu jāpiemēro tikai iekārtām, kuru ekspluatācija sākta 2030. gadā vai 
vēlāk. Pašreiz darbojošās iekārtas ir jāaizsargā ar klauzulu par tiesībām saglabāt iepriekš 
spēkā esošos nosacījumus.

Grozījums Nr. 1194
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – g apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 10. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vismaz 70 % elektroenerģijas, 
siltuma un aukstuma ražošanai no 
biomasas kurināmajiem iekārtās līdz 
2025. gada 31. decembrim un vismaz 
80 % — no 2026. gada 1. janvāra.

d) vismaz 70 % elektroenerģijas, 
siltuma un aukstuma ražošanai no 
biomasas kurināmajiem, kas izmantoti 
iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta no 
2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 
31. decembrim, un vismaz 80 % — 
iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta no 
2026. gada 1. janvāra.

Or. en
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Grozījums Nr. 1195
Francesca Donato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – g apakšpunkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 10. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vismaz 70 % elektroenerģijas, 
siltuma un aukstuma ražošanai no 
biomasas kurināmajiem iekārtās līdz 
2025. gada 31. decembrim un vismaz 80 % 
— no 2026. gada 1. janvāra

d) vismaz 60 % elektroenerģijas, 
siltuma un aukstuma ražošanai no 
biomasas kurināmajiem iekārtās, kuru 
darbību sāk no 2021. gada 1. jūnija līdz 
2025. gada 31. decembrim un vismaz 70 % 
iekārtām, kuru darbību sāk no 2026. gada 
1. janvāra.

Or. it

Grozījums Nr. 1196
Grozījums Nr. 333

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – g apakšpunkts
29. pants – 10. punkts – d apakšpunkts
29. pants – 10. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vismaz 70 % elektroenerģijas, 
siltuma un aukstuma ražošanai no 
biomasas kurināmajiem iekārtās līdz 
2025. gada 31. decembrim un vismaz 
80 % — no 2026. gada 1. janvāra.

d) vismaz 70 % elektroenerģijas, 
siltuma un aukstuma ražošanai no 
biomasas kurināmajiem iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta no 2025. gada 
1. janvāra, un vismaz 80 % — iekārtās, 
kuru ekspluatācija uzsākta no 2028. gada 
1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 1197
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
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Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 12. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ga) panta 12. punktu svītro;
12. Dalībvalstis šā panta 1. punkta pirmās 
daļas a), b) un c) apakšpunktā minētajos 
nolūkos un neskarot 25. un 26. pantu, 
pamatojoties uz citiem ilgtspējas 
apsvērumiem, neatsakās ņemt vērā 
biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, kas iegūti saskaņā ar šo 
pantu. Šis punkts neskar publisko 
atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar atbalsta 
shēmām, kuras apstiprinātas pirms 
2018. gada 24. decembra.

Or. en

(02018L2001)

Grozījums Nr. 1198
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) panta 14. punktu svītro;

Or. en

Pamatojums

Tas varētu apdraudēt mērķi izveidot saskaņotu biomasas ilgtspējas sistēmu Eiropas līmenī. Šā 
priekšlikuma dēļ ES vairs nebūtu garantēta brīva biomasas tirdzniecība un nebūtu garantēti 
taisnīgi noteikumi tirgus dalībniekiem. Tāpēc rastos konkurences izkropļojumi.

Grozījums Nr. 1199
Sira Rego
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – gc apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2018/2001
29. pants – 14. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

gc) panta 14. punktu svītro;
14. Šā panta 1. punkta pirmās daļas a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos 
dalībvalstis var noteikt papildu ilgtspējas 
kritērijus biomasas 
kurināmajiem/degvielām. Līdz 2026. gada 
31. decembrim Komisija novērtē šādu 
papildu kritēriju ietekmi uz iekšējo tirgu, 
un vajadzības gadījumā pievieno 
priekšlikumu, lai nodrošinātu to 
saskaņošanu.

Or. en

(02018L2001)

Grozījums Nr. 1200
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 
kritēriji nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām un pārstrādātiem 
oglekļa kurināmajiem/degvielām

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 
kritēriji nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunīgajām degvielām, mazoglekļa 
kurināmajiem/degvielām un pārstrādātiem 
oglekļa kurināmajiem/degvielām

Or. en

Grozījums Nr. 1201
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Enerģiju no nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgajām degvielām 
dalībvalstu atjaunojamās enerģijas 
īpatsvarā un mērķrādītājos, kas minēti 
3. panta 1. punktā, 15.a panta 1. punktā, 
22.a panta 1. punktā, 23. panta 1. punktā, 
24. panta 4. punktā un 25. panta 1. punktā, 
ieskaita tikai tad, ja siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījums no minēto degvielu 
izmantošanas ir vismaz 70 %.

1. Enerģiju no nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgajām degvielām 
dalībvalstu atjaunīgās enerģijas īpatsvarā 
un mērķrādītājos, kas minēti 3. panta 
1. punktā, 15.a panta 1. punktā, 22.a panta 
1. punktā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
4. punktā un 25. panta 1. punktā, ieskaita 
tikai tad, ja siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījums no minēto degvielu 
izmantošanas ir vismaz 70 % 
salīdzinājumā ar attiecīgo fosilo degvielu 
komparatoru.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts skaidrības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 1202
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Enerģiju no nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgajām degvielām 
dalībvalstu atjaunojamās enerģijas 
īpatsvarā un mērķrādītājos, kas minēti 
3. panta 1. punktā, 15.a panta 1. punktā, 
22.a panta 1. punktā, 23. panta 1. punktā, 
24. panta 4. punktā un 25. panta 1. punktā, 
ieskaita tikai tad, ja siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījums no minēto degvielu 
izmantošanas ir vismaz 70 %.

1. Enerģiju no nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgajām un mazoglekļa 
degvielām dalībvalstu atjaunīgās enerģijas 
īpatsvarā un mērķrādītājos, kas minēti 
3. panta 1. punktā, 15.a panta 1. punktā, 
22.a panta 1. punktā, 23. panta 1. punktā, 
24. panta 4. punktā un 25. panta 1. punktā, 
ieskaita tikai tad, ja siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījums neatkarīgi no 
tehnoloģijas no minēto degvielu 
izmantošanas ir vismaz 70 %.
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Or. en

Pamatojums

Būtu jāņem vērā visas mazoglekļa ūdeņraža ražošanas metodes, ar kurām var panākt 70 % 
SEG aiztaupījumu, kas vajadzīgs RFNBO emisiju samazināšanai. Ir nepieciešams iekļaut 
dzelteno ūdeņradi (izmantojot kodolenerģiju), zilo ūdeņradi (izmantojot oglekļa uztveršanas 
un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģiju) un novatoriskas ūdeņraža ražošanas metodes.

Grozījums Nr. 1203
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Enerģiju, kas iegūta no 
mazoglekļa degvielām/kurināmajiem, 
ieskaita tikai 22.a panta 1. punktā un 
25. panta 1. punktā minētajos 
mērķrādītājos ar nosacījumu, ka šo 
degvielu izmantošanā siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aiztaupījumi ir vismaz 70 % 
apmērā. To neieskaita saistošajā vispārējā 
Savienības mērķrādītājā attiecībā uz 
atjaunīgo energoresursu īpatsvaru 
Savienības bruto enerģijas galapatēriņā 
2030. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1204
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Enerģiju no pārstrādātiem oglekļa 
kurināmajiem/degvielām 25. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētajā siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītājā ieskaitīt var 
tikai tad, ja siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījums no minēto degvielu 
izmantošanas ir vismaz 70 %.

2. Enerģiju no pārstrādātiem oglekļa 
kurināmajiem/degvielām 25. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētajā siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītājā un dalībvalstu 
atjaunīgo energoresursu un 3. panta 
1. punktā minētajā atjaunīgo 
energoresursu īpatsvarā ieskaita tikai tad, 
ja siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījums no minēto degvielu 
izmantošanas ir vismaz 70 % 
salīdzinājumā ar fosilās degvielas 
komparatoru.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts skaidrības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 1205
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Enerģiju no pārstrādātiem oglekļa 
kurināmajiem/degvielām 25. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētajā siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītājā ieskaitīt var 
tikai tad, ja siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījums no minēto degvielu 
izmantošanas ir vismaz 70 %.

2. Enerģiju no pārstrādātiem oglekļa 
kurināmajiem/degvielām 25. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētajā siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītājā ieskaita tikai 
tad, ja siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījums no minēto degvielu 
izmantošanas ir vismaz 70 %.

Or. en
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Grozījums Nr. 1206
Sira Rego

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, norādot, ar kādu 
metodiku novērtēt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījumu, ko rada 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas un pārstrādāti oglekļa 
kurināmie/degvielas. Metodika nodrošina, 
ka kredītu par novērstajām emisijām 
nepiešķir par tādu CO2, par kura 
uztveršanu emisijas kredīts jau saņemts 
saskaņā ar citiem tiesību aktu 
noteikumiem.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, norādot, ar kādu 
metodiku novērtēt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījumu, ko rada 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas un pārstrādāti oglekļa 
kurināmie/degvielas. Metodika nodrošina, 
ka kredītu par novērstajām emisijām 
nepiešķir par tādu CO2, par kura 
uztveršanu emisijas kredīts jau saņemts 
saskaņā ar citiem tiesību aktu 
noteikumiem.

Attiecībā uz pārstrādātiem oglekļa 
kurināmiem/degvielām metodikā iekļauj 
atkritumu fosilā oglekļa saturu un to 
emisiju atmosfērā sadedzināšanas 
procesā. Gadījumos, kad atbildību par 
CO2 emisiju atmosfērā nevar attiecināt uz 
ievadīto atkritumu ražotāju, emisijas 
uzskaita sadedzināšanas vietā.
Metodika, ar kuru novērtē siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aiztaupījumu no 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgiem 
kurināmajiem (RFNBO), pakāpeniski 
pāriet no fosilajiem oglekļa avotiem uz 
aprites oglekļa avotiem. Aprites oglekļa 
avoti līdz 2050. gadam veido 100 % no 
RFNBO vajadzības pēc oglekļa.
Līdz 2028. gada 1. janvārim un pēc tam ik 
pēc pieciem gadiem Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par attīstību attiecībā uz to, kā 
palielināt tādas tehnoloģijas kā tieša gaisa 
oglekļa uztveršana, kas nodrošina aprites 
oglekļa avotus, un pārskatīs deleģēto aktu, 
kurā precizēta metodika siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aiztaupījuma novērtēšanai 
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no nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgiem 
kurināmajiem/degvielām. Ziņojumā 
iekļauj informāciju, ja tā ir pieejama, par 
tehnoloģiskajiem sasniegumiem 
pētniecības un inovācijas jomā saistībā ar 
tiešu gaisa oglekļa uztveršanu un par 
potenciālā politiskā regulējuma izstrādi 
aprites oglekļa avotu izmantošanai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu ražošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1207
Seán Kelly

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
29.a pants
1. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, norādot, ar kādu 
metodiku novērtēt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījumu, ko rada 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas un pārstrādāti oglekļa 
kurināmie/degvielas. Metodika nodrošina, 
ka kredītu par novērstajām emisijām 
nepiešķir par tādu CO2, par kura 
uztveršanu emisijas kredīts jau saņemts 
saskaņā ar citiem tiesību aktu 
noteikumiem.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, norādot, ar kādu 
metodiku novērtēt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījumu, ko rada 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas un pārstrādāti oglekļa 
kurināmie/degvielas. Metodika nodrošina, 
ka kredītu par novērstajām emisijām 
nepiešķir par tādu CO2, par kura 
uztveršanu emisijas kredīts jau saņemts 
saskaņā ar citiem tiesību aktu 
noteikumiem:
a) metodika, ar kuru novērtē 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumu 
no nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgiem 
kurināmajiem (RFNBO), pakāpeniski 
pāriet no fosilajiem oglekļa avotiem uz 
aprites oglekļa avotiem;
b) līdz 2028. gada 1. janvārim un pēc tam 
ik pēc pieciem gadiem Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par attīstību attiecībā uz to, kā 
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palielināt tādas tehnoloģijas kā tieša gaisa 
oglekļa uztveršana, kas rada cirkulārā 
oglekļa avotus. Ziņojums ietvers 
informāciju, ja tā būs pieejama, par 
tehnoloģiskajiem sasniegumiem 
pētniecības un inovācijas jomā saistībā ar 
tiešu gaisa oglekļa uztveršanu un par 
potenciālā politikas regulējuma izstrādi 
cirkulārā oglekļa avotu izmantošanai 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo 
degvielu ražošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1208
Angelika Winzig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, norādot, ar kādu 
metodiku novērtēt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījumu, ko rada 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas un pārstrādāti oglekļa 
kurināmie/degvielas. Metodika nodrošina, 
ka kredītu par novērstajām emisijām 
nepiešķir par tādu CO2, par kura 
uztveršanu emisijas kredīts jau saņemts 
saskaņā ar citiem tiesību aktu 
noteikumiem.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, norādot, ar kādu 
metodiku novērtēt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījumu, ko rada 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas un pārstrādāti oglekļa 
kurināmie/degvielas. Metodika nodrošina, 
ka visu elektroenerģiju, kas patērēta vai 
aizstāta pārstrādātu oglekļa 
kurināmo/degvielu ražošanai, ieskaita kā 
atjaunīgo elektroenerģiju, un ka kredītu 
par novērstajām emisijām nepiešķir par 
tādu CO2, par kura uztveršanu emisijas 
kredīts jau saņemts saskaņā ar citiem 
tiesību aktu noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1209
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, norādot, ar kādu 
metodiku novērtēt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījumu, ko rada 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas un pārstrādāti oglekļa 
kurināmie/degvielas. Metodika nodrošina, 
ka kredītu par novērstajām emisijām 
nepiešķir par tādu CO2, par kura 
uztveršanu emisijas kredīts jau saņemts 
saskaņā ar citiem tiesību aktu 
noteikumiem.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, norādot, ar kādu 
metodiku novērtēt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījumu, ko rada 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas, mazoglekļa degvielas un 
pārstrādāti oglekļa kurināmie/degvielas. 
Metodika nodrošina, ka kredītu par 
novērstajām emisijām nepiešķir par tādu 
CO2, par kura uztveršanu emisijas kredīts 
jau saņemts saskaņā ar citiem tiesību aktu 
noteikumiem.
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva (ES) 2018/2001
29.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
35. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
direktīvu papildinātu, norādot, ar kādu 
metodiku novērtēt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aiztaupījumu, ko rada 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās 
degvielas un pārstrādāti oglekļa 
kurināmie/degvielas. Metodika nodrošina, 
ka kredītu par novērstajām emisijām 
nepiešķir par tādu CO2, par kura 
uztveršanu emisijas kredīts jau saņemts 
saskaņā ar citiem tiesību aktu 

3. Līdz 2023. gada 31. decembrim 
Komisija saskaņā ar 35. pantu pieņem 
deleģētos aktus, lai šo direktīvu 
papildinātu, norādot, ar kādu metodiku 
novērtēt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījumu, ko rada nebioloģiskas 
izcelsmes atjaunīgās degvielas un 
pārstrādāti oglekļa kurināmie/degvielas. 
Metodika nodrošina, ka kredītu par 
novērstajām emisijām nepiešķir par tādu 
CO2, par kura uztveršanu emisijas kredīts 
jau saņemts saskaņā ar citiem tiesību aktu 
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noteikumiem. noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Metodikas pabeigšanas termiņš ir pienācīgi jānorāda pantā. Skaidra laika grafika un 
metodikas neesība apdraud projektu izstrādi.


