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I. IEVADS

1. Komisija minēto priekšlikumu attiecībā uz vairākiem ierosinātajiem noteikumiem iesniedza 

2012. gada 18. oktobrī, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 

1. punktu un 114. pantu.

Ar priekšlikumu 1 ir paredzēts grozīt Direktīvu par degvielas kvalitāti (Direktīva 98/70/EK, 

kas grozīta ar Direktīvu 2009/30/EK, – turpmāk "Degvielas kvalitātes direktīva") un 

Direktīvu par atjaunojamiem energoresursiem (Direktīva 2009/28/EK – turpmāk 

"Atjaunojamo energoresursu direktīva"), pamatojoties uz abās direktīvās iekļauto prasību 

Komisijai sniegt ziņojumu, kurā tiktu pārskatīta netiešu zemes izmantojuma izmaiņas 

ietekme 2 uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un ierosināti pasākumi šādas ietekmes 

mazināšanai, ja vajadzīgs, iesniedzot priekšlikumu 3.

Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 2013. gada 

11. jūlijā balsoja par savu ziņojumu; Eiropas Parlaments pirmā lasījuma nostāju pieņēma 

2013. gada 11. septembrī 4.

Padome 2014. gada 13. jūnijā panāca politisku vienošanos par priekšlikuma projektu. Kad 

priekšlikumu bija izskatījuši juristi lingvisti, Padome 2014. gada 9. decembrī pieņēma nostāju 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 294. pantā.

Darba gaitā Padome ņēma vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu. 

Reģionu komiteja pieņēma lēmumu nenākt klajā ar atzinumu.

                                               
1 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 CODEC 

2432.
2 "ILUC"
3 7.d panta 6. punkts Direktīvā 2009/30/EK un 19. panta 6. punkts Direktīvā 2009/28/EK.
4 A7-0279/2013
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II. MĒRĶIS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir sākt pāreju uz biodegvielām, kas dod ievērojamus 

siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus arī tad, ja ir zināms, ka pastāv netiešu zemes 

izmantojuma izmaiņu radītas emisijas. Lai gan Komisija uzsver, ka pastāvošās investīcijas 

būtu jāaizsargā, tomēr tās priekšlikuma mērķi un tā galvenie elementi ir:

- ierobežot tradicionālo biodegvielu (kas saistītas ar netiešas zemes izmantošanas maiņas 

(ILUC) emisiju risku) ieskaiti Atjaunojamo energoresursu direktīvas mērķu sasniegšanā;

- uzlabot biodegvielu ražošanas procesu siltumnīcefekta gāzu rādītājus (samazināt 

attiecīgās emisijas), paaugstinot siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma robežvērtību jaunām 

iekārtām, bet aizsargājot iekārtas, kas jau ir ekspluatācijā;

- veicināt modernu biodegvielu (ar zemu ILUC rādītāju) plašāku ienākšanu tirgū, atļaujot 

šīm degvielām lielāku ieskaiti Atjaunojamo energoresursu direktīvas mērķos nekā 

tradicionālajām biodegvielām;

- pilnveidot siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņošanu, prasot dalībvalstīm un degvielas 

piegādātājiem ziņot par biodegvielu aplēstajām netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 

emisijām.

III. PADOMES NOSTĀJAS ANALĪZE

1. Vispārīgi

Kaut arī Padome ir vienisprātis ar Komisiju un Parlamentu attiecībā uz priekšlikuma 

galvenajiem mērķiem, Padomes pieeja ietver sākotnējā priekšlikuma grozījumus. Padomes 

mērķis ir panākt līdzsvarotu pieeju, kurā tiek ņemta vērā vajadzība pievērsties:

- globālajai ILUC parādībai,

- mērķim nodrošināt stimulus arvien uzlabotākiem biodegvielu veidiem,

- skaidrākai investīciju perspektīvai un tādu investīciju aizsardzībai, ko veic, pamatojoties 

uz pastāvošajiem ES tiesību aktiem.
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Šādas pieejas rezultātā ar Padomes nostāju zināmā mērā tiek grozīts sākotnējais Komisijas 

priekšlikums, to pārstrādājot un svītrojot dažus tekstā ietvertos noteikumus, lai jo īpaši 

atspoguļotu pašreizējo situāciju un nenoteiktību, kas saistās ar lēsto ILUC, un biodegvielas 

ražošanas un patēriņa apstākļus un perspektīvas. Tas nozīmē, ka Padome nepieņēma nevienu 

ar minētajiem svītrotajiem noteikumiem saistītu grozījumu, ko Eiropas Parlaments bija 

iekļāvis pirmā lasījuma atzinumā. Turklāt vairāki no piedāvātajiem grozījumiem netika 

pieņemti tāpēc, ka tika uzskatīts, ka tie pienācīgi nepalīdz sasniegt direktīvas mērķus, un citi 

noteikumi tika pārformulēti, lai direktīvu precizētu un stiprinātu.

Būtiskie grozījumi ir aplūkoti turpmākajās iedaļās.

2. Galvenie politikas jautājumi

i) Tradicionālo biodegvielu un jaunu iekārtu robežvērtība

Komisija ierosināja no labības un citiem cieti saturošiem augiem, cukuru saturošiem 

augiem un eļļas augiem ražotas biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu 

Atjaunojamo energoresursu direktīvā noteikto mērķu izpildē ierobežot līdz 5 %, 

neparedzot ierobežojumus to vispārējam patēriņam.
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Lai gan Padome uzskata, ka robežlielums var būt politikas instruments, lai mazinātu 

ILUC, tā uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir jāgroza, ņemot vērā iepriekš minētos 

mērķus. Padomes nostājā ir noteikts 7 % robežlielums. Jāatzīmē, ka arī Parlaments ar 

grozījumu Nr. 181 palielināja Komisijas ierosināto robežlielumu (līdz 6 %, ietverot 

enerģētiskos kultūraugus). Padome neatbalsta Parlamenta grozījumu 184/REV, kas 

robežvērtību piemēro arī Degvielas kvalitātes direktīvas siltumnīcefekta gāzu emisijas 

intensitātes samazinājuma mērķim, un atzīmē, ka Komisija priekšlikumā nav ietvērusi 

robežvērtības piemērošanu. Padome pauž uzskatu, ka, ņemot vērā to, ka Degvielas 

kvalitātes direktīvas mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti kopējā 

ES kurināmā bilancē, tā piemērošana nav atbilstīga.

Turklāt, lai gan Padome piekrīt ierobežot ieskaiti Atjaunojamo energoresursu direktīvas 

mērķu sasniegšanā, tā arī uzskata, ka robežvērtībai nevajadzētu ierobežot dalībvalstu 

elastību, nosakot, ka biodegvielu daudzums, kas pārsniedz robežvērtību, būtu jāatzīst 

par neilgtspējīgu un tādējādi tam nav iespējas gūt atbalstu dalībvalstīs. Tādējādi Padome 

nevar pieņemt Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu Nr. 89.

Attiecībā uz jaunām iekārtām Padome principā var piekrist Komisijas pieejai, ko 

atbalstīja arī Parlaments, proti, noteikt agrāku termiņu 60 % minimālā siltumnīcefekta 

gāzu ietaupījuma robežvērtībai biodegvielām/bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 

ko ražo jaunās iekārtās (direktīvas spēkā stāšanās dienu ierosinātā fiksētā datuma –

2014. gada 1. jūlija – vietā).
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ii) ILUC aplēses, ziņošana un pārskatīšana

Sākotnējā priekšlikumā Komisija paredz pienākumu dalībvalstīm/degvielas 

piegādātājiem to pārskatos iekļaut ILUC emisiju aplēses, lai aprēķinātu 

biodegvielu/bioloģisko šķidro kurināmo lietošanas aprites ciklā radīto siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazinājumu. Tika ierosināti attiecīgi jauni pielikumi (V – Degvielas 

kvalitātes direktīvā un VIII – Atjaunojamo energoresursu direktīvā), kuros ir aplēstas 

netiešās zemes izmantojuma izmaiņu emisijas no atsevišķām izejvielu grupām 5.

Padome uzskata, ka šiem noteikumiem būtu labāk jāatspoguļo neskaidrības pakāpe, kas 

saistīta ar modelēšanu, pieņēmumiem un no tiem izrietošajām ILUC aplēsēm, vienlaikus 

cenšoties apturēt ILUC parādību un atbalstot turpmāku labāko zinātnisko pierādījumu 

attīstību. Tādēļ minētajos jaunajos pielikumos Padomes tekstā ir norādīta vērtību 

amplitūda, kas ataino šādu neskaidrību saistībā ar provizoriski aplēstajām ILUC

emisijām. Dalībvalstis/degvielas piegādātāji ziņotu par biodegvielas/bioloģisko šķidro 

kurināmo daudzumu katrai no minētajos pielikumos uzskaitītajām izejvielu kategorijām, 

un, pamatojoties uz to, Komisija savā ziņojumā ietvertu vērtību amplitūdu ar mērķi 

mazināt nenoteiktību un tādējādi izveidot stabilāku zinātnisko bāzi. Turklāt saistībā ar 

ziņošanu un pārskatīšanu Komisija apsvērtu arī iespējamo ietekmi, kāda ir ES politikai, 

piemēram, vides, klimata un lauksaimniecības politikai, un vai to varētu ņemt vērā.

                                               
5 Labība un citi cieti saturoši augi, cukuru saturoši augi un eļļas augi.
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Tika ietverti arī pastiprināti pārskatīšanas elementi, ko apvienoja ar jaunu definīciju 

zema ILUC riska biodegvielām/bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, tostarp 

paredzot kritērijus zema ILUC riska biodegvielas, piemēram, ražības pieauguma 

rezultātā iegūtas degvielas, identificēšanai un sertificēšanai, kā arī ņemot vērā 

sertifikācijas shēmas zema ILUC riska biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 

ražošanai, veicot projekta līmeņa seku mazināšanas pasākumus. Pārskatīšanas klauzulā 

tiek saglabāta iespēja ilgtspējības kritērijos iekļaut pielāgotus aplēstos ILUC faktorus. 

Turklāt pārskatīšanas pantā Padomes nostājā Komisija aicināta, kā minēts Parlamenta 

grozījumos Nr. 189, 107 un 190, tās pārskatā iekļaut jaunāko pieejamo informāciju 

attiecībā uz galvenajiem pieņēmumiem par ILUC aplēsēm, piemēram, lauksaimniecības 

ražas un ražības tendences, blakusproduktu izvietošanu un novērotās zemes 

izmantošanas globālās pārmaiņas un atmežošanas ātrumus.

Ņemot vērā izklāstītos apsvērumus par ILUC aplēšu raksturu, Padome nevar pieņemt 

Parlamenta grozījumu Nr. 60, kura mērķis ir Degvielas kvalitātes direktīvā aprites cikla 

siltumnīcefekta gāzu emisiju no biodegvielām aprēķināšanā no 2020. gada iekļaut ILUC

faktorus. Turklāt Padomes nostājas – kā vispārējas pieejas – nolūks ir panākt pēc 

iespējas lielāku saskaņotību starp grozījumiem Degvielas kvalitātes direktīvā un 

Atjaunojamo energoresursu direktīvā.

Padome uzskata, ka, lai nodrošinātu saskaņotību starp abām grozītajām direktīvām, 

jaunais VIII pielikums Atjaunojamo energoresursu direktīvā, kas grozīta ar Padomes 

nostāju, būtu jāsaglabā līdz ar jaunu V pielikumu Degvielas kvalitātes direktīvā un 

nebūtu jāsvītro, kā paredzēts Parlamenta grozījumā Nr. 164.
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iii) Stimuli attiecībā uz modernām biodegvielām

Lai uzlabotu stimulus modernām biodegvielām, Komisija papildus tradicionālo 

biodegvielu robežvērtībām ierosināja shēmu, kā turpmāk veicināt šādas biodegvielas no 

izejvielām, kuras nerada papildu pieprasījumu pēc zemes, ierosinot, ka Atjaunojamo 

energoresursu direktīvā paredzētā 10 % transporta nozares mērķa īstenošanā to 

energoietilpība būtu jāieskaita ar četras reizes lielāku vērtību. Minētajai direktīvai ir 

ierosināts jauns IX pielikums, kurā minētas tādas izejvielas, piemēram, atkritumi un 

atliekvielas.

Parlaments savā nostājā ir iekļāvis obligātos mērķrādītājus dalībvalstīm, lai pakāpeniski 

panāktu, ka 2016. gadā vismaz 0,5 % enerģijas patēriņa tiktu nodrošināti ar modernām 

biodegvielām un 2020. gadā – vismaz 2,5 %. IX pielikums ir iedalīts trīs dažādās 

kategorijās – A, B un C daļā –, paredzot, ka dažas izejvielas 10 % transporta nozares 

mērķa īstenošanā tiktu ieskaitītas vienu reizi, dažas – reizinātas ar divi, citas – reizinātas 

ar četri, un tikai izejvielas no A un C daļas tiktu ieskaitītas moderno biodegvielu 

mērķrādītājos.

Padome piekrīt mērķim veicināt modernu biodegvielu ar zemu ILUC risku patēriņu. 

Tomēr Padomē pārsvarā tiek paustas lielas bažas par atsevišķu izejvielu četrkāršo 

ieskaiti, ko ierosinājusi Komisija; to pamatā ir raizes par iespējamu tirgus kropļojumu 

un krāpšanu, un šāda shēma netika uzskatīta par visefektīvāko līdzekli, lai stimulētu 

modernas biodegvielas. Tādēļ Padomes nostājā ir iekļauti vairāki elementi, lai veicinātu 

modernas biodegvielas, vienlaikus saglabājot iespēju dalībvalstīm būt elastīgām, ņemot 

vērā to iespējas un valsts apstākļus: dalībvalstīm ir jānosaka valsts mērķi attiecībā uz 

modernajām biodegvielām, balstoties uz Atjaunojamo energoresursu direktīvas atsauces 

vērtību 0,5 procentu punkti no 10 % mērķa attiecībā uz atjaunojamajiem 

energoresursiem transporta nozarē. Tās var noteikt zemāku mērķi, balstoties uz trīs 

pamatojumu kategorijām. Tomēr tām būtu jāpamato jebkurš mērķis, kas ir zemāks nekā 

0,5 procentu punkti, un jāziņo par iemesliem, ja neizdodas sasniegt savas valsts 

moderno biodegvielu mērķi. Komisijai jāpublicē kopsavilkuma ziņojums par dalībvalstu 

panākumiem virzībā uz saviem valsts moderno biodegvielu mērķiem.
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Lai gan Padome tādēļ uzskata, ka juridiski nesaistoši valsts līmeņa apakšmērķi attiecībā 

uz modernajām biodegvielām ir iedarbīga ierosme un skaidrs investīciju signāls, tomēr, 

ņemot vērā bažas gan par moderno biodegvielu pieejamību, gan izmaksām, tā nevar 

atbalstīt Parlamenta nostājā ietverto šo biodegvielu mērķu būtību un sasniegšanas plānu. 

Padome un Parlaments (grozījumā Nr. 111), šķiet, ir vienisprātis par to, kā pārskatīšanā 

ir jāiekļauj novērtējums par šādu biodegvielu pieejamību un šajā sakarā jāņem vērā 

vides, ekonomiskie un sociālie aspekti, kā arī par iespēju noteikt papildu kritērijus, lai 

nodrošinātu to ilgtspējību.

Lai nodrošinātu papildu stimulus modernajām biodegvielām, Padomes nostāja 

Atjaunojamo energoresursu direktīvā paredzēto statistikas datu pārdales instrumentu 

attiecina arī uz šādām modernām biodegvielām, un šo biodegvielu ieguldījuma dubulta 

ieskaite ir iekļauta minētās direktīvas vispārējos mērķos.

Padomes nostāja ietver grozītu jaunu IX pielikumu, kas ir paplašināts, lai tā A daļā 

iekļautu vairāk vienību, piemēram, mežsaimniecības atkritumus un atliekas, kā arī 

bioloģiskos atkritumus no privātām mājsaimniecībām, kuru energoietilpība mērķu 

sasniegšanā tiktu ieskaitīta divreiz. B daļā tiktu ietvertas tikai lietotas cepamās eļļas un 

dzīvnieku tauki, kuru ieguldījums netiktu ieskaitīts valsts moderno biodegvielu mērķī.

Valsts moderno biodegvielu mērķī var ieskaitīt biodegvielu izejvielas, kas nav 

uzskaitītas IX pielikumā un kas pirms šīs direktīvas pieņemšanas bija atzītas par 

atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes materiālu vai lignocelulozes materiālu un 

tika izmantotas esošās iekārtās. Padome uzskata, ka IX pielikuma racionalizētajai un 

skaidrajai klasifikācijai ir jādod priekšroka pār IX pielikuma sarežģīto struktūru, kas 

iekļauta Parlamenta nostājā.



10710/2/14 REV 2 ADD 1 lj/LJ/ir 10
DPG LV

Padome kopumā pievienojas Parlamenta vēlmei stiprināt noteikumus, lai samazinātu 

iespējamus krāpšanas riskus, piemēram, to, ka viens sūtījums ES tiek deklarēts vairāk 

nekā vienu reizi vai materiāls tiek apzināti modificēts, lai panāktu atbilstību 

IX pielikumam, un tā ir ņēmusi vērā attiecīgos elementus, kas ietverti grozījumos 

Nr. 101 un 185, lai dalībvalstis radītu pamundinājumus izveidot un lietot sistēmas, kas 

uzrauga un izseko izejvielas un no tām iegūtās biodegvielas visā vērtību ķēdē, un 

nodrošinātu, ka, konstatējot krāpšanu, tiek veikti attiecīgi pasākumi. Turklāt Padomes 

nostājā ir ietverts dalībvalstu ziņošanas pienākums, kas Komisijai ļaus novērtēt tādu 

pasākumu efektivitāti, kas veikti, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, un to, vai papildu 

pasākumi, tostarp Savienības līmenī, tiek uzskatīti par vajadzīgiem.

Attiecībā uz dalībvalstu un Komisijas ziņošanu par tādu biodegvielu pieejamību un 

ilgtspēju, kas ražotas no IX pielikumā uzskaitītajām izejvielām, Padomes nostāja ietver 

arī pienākumu dalībvalstīm un Komisijai pienācīgi ņemt vērā Atkritumu pamatdirektīvā 

noteikto atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, biomasas kaskādes principu, vajadzīgā 

oglekļa uzkrājuma uzturēšanu augsnē, kā arī augsnes un ekosistēmas kvalitāti, bet 

neuzskata, ka Parlamenta grozījums Nr. 59, kas dod Komisijai pilnvaras pieņemt 

deleģētos aktus, lai pārbaudītu atbilstību atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, ir 

piemērots un īstenojams. Padome norāda, ka Parlamenta grozījumi Nr. 12 un 109 arī 

aicina Komisiju iesniegt ziņojumu, tostarp par moderno biodegvielu pieejamību un 

ietekmi uz vidi un ekonomiku, ko rada biodegvielas, kas ražotas no atkritumiem, 

atlikumiem, blakusproduktiem vai izejvielām, kuru iegūšanai neizmanto zemi.
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iv) Stimuli no atjaunojamiem energoavotiem ražotai elektroenerģijai un energoefektivitātes 

pasākumi

Komisijas priekšlikumā tika aplūkoti veidi, kā mazināt ILUC risku tiešā saistībā ar 

biodegvielas ražošanu un patēriņu. Tomēr Padome uzskata, ka transporta 

dekarbonizāciju kā galveno mērķi var sekmēt arī, plašāk izmantojot no atjaunojamiem 

energoavotiem ražotu elektroenerģiju. Tāpēc Padomes tekstā tiek palielināti 

reizināšanas koeficienti, ar ko aprēķina tādas no atjaunojamajiem energoresursiem 

ražotas elektroenerģijas ieskaitāmo daļu, kuru patērē elektrificēts dzelzceļa transports un 

elektriskie autotransporta līdzekļi, lai sekmētu to izmantošanu un ienākšanu tirgū.

Līdzīgi noteikumi Parlamenta nostājā nav atrodami. Parlaments tomēr aicina Komisiju 

nākt klajā ar ieteikumiem par papildu pasākumiem energoefektivitātes un enerģijas 

ietaupījumu veicināšanai transporta nozarē, kurus varētu ņemt vērā, aprēķinot kopējo 

patērēto no atjaunojamajiem energoresursiem iegūto enerģijas daudzumu transportā 

atbilstoši Atjaunojamo energoresursu direktīvā (153. un 154. grozījums) izvirzītajam 

mērķim – 10 % transporta nozarē. Neraugoties uz to, ka pēc Padomes ieskatiem lielāka 

energoefektivitāte kopumā ir svarīgs ieguldījums transporta dekarbonizācijā, tā tomēr 

neuzskata, ka šos pasākumus un to ietekmi šajā sakarā būtu jāiekļauj direktīvā, ar ko 

groza Atjaunojamo energoresursu direktīvu.

v) Atbilstība ilgtspējības kritērijiem: brīvprātīgās shēmas un savstarpējā atzīšana

Attiecībā uz ziņošanu par to, kā darbojas brīvprātīgās shēmas, kas izveidotas saskaņā ar 

Degvielas kvalitātes direktīvu un Atjaunojamo energoresursu direktīvu, kā arī šo shēmu 

pārskatīšanu gan Padome, gan Parlaments ir iekļāvuši sīki izstrādātus un ļoti līdzīgus 

noteikumus par ziņošanu, lai Komisija varētu izvērtēt, piemēram, shēmu neatkarību, 

pārredzamību, ieinteresēto personu iesaistīšanos un kopējo stabilitāti (54., 58. un 

103. grozījums), un Padomes tekstā ir pausts aicinājums Komisijai iesniegt 

priekšlikumu grozījumiem Degvielas kvalitātes direktīvas un Atjaunojamo 

energoresursu direktīvas noteikumos par brīvprātīgajām shēmām, ja tas vajadzīgs, lai 

tādā veidā sekmētu paraugpraksi.
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Attiecībā uz brīvprātīgo shēmu savstarpēju atzīšanu un tādu valsts shēmu savstarpēju 

atzīšanu, kuru nolūks ir nodrošināt atbilstību biodegvielu/bioloģisko šķidro kurināmo 

ilgtspējības kritērijiem, Padome secina, ka ir jāievieš skaidrība nosacījumos, ar kādiem 

savstarpējās atzīšanas princips ir piemērojams starp visām shēmām, lai atvieglinātu 

iekšējā tirgus netraucētu darbību. Tālab Padomes priekšlikumā ir iekļauti daži 

noteikumi attiecībā uz Degvielas kvalitātes direktīvu un Atjaunojamo energoresursu 

direktīvu, saskaņā ar kuriem dalībvalsts savu valsts shēmu var paziņot Komisijai, kas to 

izskatītu prioritārā kārtā. Lēmums par šādā veidā iesniegtu valstu shēmu atbilstību tiktu 

pieņemts ar pārbaudes procedūru, un atteikt tādas shēmas savstarpēju atzīšanu, kuru 

pozitīvi novērtējušas citas shēmas, tostarp saskaņā ar attiecīgajiem pantiem izveidotas 

brīvprātīgās shēmas, nedrīkst. Parlamenta nostāja ietver verifikācijas shēmu 

automātisku savstarpējo atzīšanu (102. grozījums), kuru Padome neuzskata par 

lietderīgu.

vi) Deleģētie akti

Komisija ierosināja lielu skaitu pielāgojumu gan Degvielas kvalitātes, gan Atjaunojamo 

energoresursu direktīvā, jo īpaši attiecībā uz pilnvarojuma piešķiršanu Komisijai 

pieņemt tiesību aktus, pamatojoties uz LESD 290. un 291. pantu.

Padome pārskatīja šos noteikumus, pienācīgi ņemot vērā izmaiņas, kuras kopš abu 

minēto direktīvu pieņemšanas ir izraisījis LESD un jo īpaši tā 290. pants par 

pilnvarojumu pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai 

grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus. Tāpēc Padome nolēma ierobežot 

pilnvaru deleģēšanu Komisijai uz pieciem gadiem Degvielas kvalitātes direktīvas 

grozījumos attiecībā uz biodegvielas ražošanas paņēmienu aplēsto tipisko vērtību un 

standartvērtību pievienošanu un atļautajām analītiskajām metodēm saistībā ar degvielas 

specifikācijām un tvaika spiediena atbrīvojumu, ko var piemērot bioetanolu saturošam 

benzīnam, bet Atjaunojamo energoresursu direktīvā – attiecībā uz iespējamiem 

papildinājumiem izejvielu un kurināmo sarakstā IX pielikumā un biodegvielu un 

bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas paņēmienu aplēsto tipisko vērtību un 

standartvērtību pievienošanu. Tāpēc Padome nevar pieņemt Parlamenta izstrādātajā 

nostājā iekļautos grozījumus, ar kuriem pārskata vai papildina noteikumus par pilnvaru 

deleģēšanu Komisijai un kurus Padome nepatur.
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Kas attiecas uz citiem noteikumiem par Komisijas ierosināto pilnvaru deleģēšanu, 

Padome pēc padziļinātas katra atsevišķa gadījuma analīzes ir secinājusi, ka adekvātāki ir 

vai nu īstenošanas akti, vai parastā likumdošanas procedūra.

vii) Apsvērumi

Padome ir grozījusi apsvērumus, lai tos savstarpēji sasaistītu ar direktīvas grozīto 

normatīvo daļu, un Padomes viedoklis par Parlamenta grozītajiem apsvērumiem 

tādējādi atbilst Padomes viedoklim par Parlamenta grozījumiem normatīvās daļas 

noteikumos. Papildus minētajam apsvērumi aplūkoti zemāk 4. punktā.

3. Citi politikas jautājumi

Saistībā ar ILUC emisijām un modernām biodegvielām Padome lielākas skaidrības un 

konsekvences labad uzskatīja par nepieciešamu Degvielas kvalitātes direktīvu un 

Atjaunojamo energoresursu direktīvu papildināt ar vairākām jaunām definīcijām. Lai gan 

Parlamenta nostājā ir ietverts lielāks skaits jaunu definīciju (34.–37. grozījums un 69.–

76. grozījums), kuras pēc Padomes ieskatiem nav vajadzīgas, var atzīmēt, ka dažas no 

ierosinātajām jaunajām definīcijām vismaz daļēji sakrīt ar dažām Padomes ieviestajām 

definīcijām (jo īpaši par "nepārtikas celulozes materiāliem" un "lignocelulozes materiāliem").

Attiecībā uz degvielas un bioloģisko šķidro kurināmo radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju 

ietekmes aprēķināšanu Padome nolēma, ka pretēji Komisijas priekšlikumam būtu jāsaglabā 

prēmija, ko piešķir tādai biomasai biodegvielas/bioloģisā šķidrā kurināmā ražošanai, ko iegūst 

no atjaunotas noplicinātas zemes.

4. Citi Eiropas Parlamenta pieņemtie grozījumi

Citi grozījumi, kuri nav uzskatāmi par vajadzīgiem vai piemērotiem direktīvas mērķu 

sasniegšanai un kuri Padomes nostājā attiecīgi nav iekļauti, attiecas uz:
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- degvielas piegādātājiem noteikto pienākumu nodrošināt tāda benzīna nonākšanu tirgū, 

kuram ir konkrēts maksimālais skābekļa un etanola saturs (38. grozījums), pienākumu 

dalībvalstīm nodrošināt konkrētu no atjaunojamiem energoresursiem saražotas 

elektroenerģijas īpatsvaru benzīnā (daļa 152./rev grozījuma) un attiecībā uz FAME

procentuālo daļu dīzeļdegvielā (39. grozījums);

- tādas biodegvielas piegādātājiem, kura paredzēta izmantošanai aviācijā (40. grozījums);

- trešo personu juridiskajām tiesībām un brīvu iepriekš norunātu piekrišanu attiecībā uz 

tādas zemes izmantošanu un pārvaldību, ko izmanto biodegvielas ražošanā (49. un 

96. grozījums);

- Komisijas ziņojumu par augošā pieprasījuma pēc biodegvielas ietekmi uz sociālo 

stabilitāti, par biodegvielas ražošanas ietekmi uz augu izcelsmes olbaltumvielu 

pieejamību un pārtikas pieejamību par samērīgām cenām (50. grozījums);

- ar trešā valstīm noslēgtu divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu par biodegvielas 

ilgtspējību noslēgšanu un saturu (55. un 100. grozījums);

- izcelsmes apliecinājumiem saistībā ar atbilstību mērķiem, kā arī statistisku nodošanu, 

kopīgiem projektiem vai kopīgām atbalsta shēmām (88. grozījums);

- ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanas praksi (97. grozījums);

- Eurostat izdevumu attiecībā uz tirdzniecības informāciju par biodegvielu, importa un 

eksporta datiem, kā arī informāciju par nodarbinātību saistībā ar biodegvielas nozari 

(98. un 99. grozījums);

- citiem apsvērumiem (4., 8., 13., 129., 16., 17., 22., 24., 25., 27. un 30. grozījums).

III. SECINĀJUMS

Izstrādājot nostāju, Padome ir pilnībā ņēmusi vērā Komisijas priekšlikumu un Eiropas 

Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Attiecībā uz Eiropas Parlamenta ierosinātajiem 

grozījumiem Padome uzskata, ka daži grozījumi – būtībā, daļēji vai pilnībā – jau ir iekļauti tās 

nostājā.
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Temats: Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar kuru groza 

Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un 
Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu (pirmais lasījums)
– pieņemšana 
a) Padomes nostāja
b) Padomes paskaidrojuma raksts

1. Komisija 2012. gada 18. oktobrī Padomei nosūtīja šīs piezīmes tematā minēto priekšlikumu 1, 

kurš balstīts uz LESD 192. panta 1. punktu un 114. pantu.

2. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2013. gada 17. aprīlī 2. 

Notika apspriešanās ar Reģionu komiteju.

3. Eiropas Parlaments pieņēma nostāju pirmajā lasījumā 2013. gada 11. septembrī 3.

                                               
1 Dok. 15189/12.
2 OV C 198, 10.7.2013., 56. lpp.
3 Dok. 12900/13.
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4. Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome 3321. sanāksmē 2014. gada 13. jūnijā 

panāca politisku vienošanos par Padomes nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz minēto 

direktīvu.

5. Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta ieteikt Padomei:

– kādā no nākamajām sanāksmēm kā darba kārtības "A" punktu, Beļģijas delegācijai 

balsojot pret un Portugāles delegācijai atturoties, pieņemt dokumentā 10710/14 ietverto 

Padomes nostāju pirmajā lasījumā un dokumentā 10710/14 ADD 1 ietverto 

paskaidrojuma rakstu;

–- pieņemt lēmumu attiecīgās sanāksmes protokolā iekļaut paziņojumus, kas izklāstīti šīs 

piezīmes papildinājumā.
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Starpiestāžu lieta:
2012/0288 (COD)

"I/A" PUNKTA PIEZĪME
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja/Padome
Temats: Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar kuru groza 

Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un 
Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu (pirmais lasījums)
– šādu dokumentu pieņemšana: 
a) Padomes nostāja pirmajā lasījumā
b) Padomes paskaidrojuma raksts
= paziņojumi

Komisijas paziņojums

Ņemot vērā tās sākotnējo priekšlikumu, Komisija pauž nožēlu par to, ka Padomes pirmajā lasījumā 

paustajā nostājā ievērojami samazināts mērķu vērienīgums attiecībā uz tradicionālo biodegvielu 

ILUC ietekmes mazināšanu un ka tajā nav būtisku stimulu, kas veicinātu pāreju uz modernām 

biodegvielām un citām atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējām (bez ILUC) transporta jomā. 

Komisija arī pauž nožēlu par to, ka Padomes ieviestie grozījumi mazina mērķu vērienīgumu 

attiecībā uz vispārīgo atjaunojamās enerģijas mērķi, kas noteikts ar Atjaunojamo energoresursu 

direktīvu 1.

                                               
1 2009/28/EK
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Lai ļautu likumdošanas procesa tālāku virzību, Komisija tomēr neiebildīs pret Padomes nostāju 

pirmajā lasījumā.

Tāpēc Komisija turpinās ciešu sadarbību ar likumdevējiem likumdošanas procedūras nākamajos 

posmos. Komisijas mērķis ir paturēt tos priekšlikuma elementus, kas var palīdzēt mazināt ILUC

ietekmi un saglabāt vides mērķu vispārīgo vērienīgumu attiecībā uz biodegvielu izmantošanu 

transporta jomā, tostarp dažus elementus, kas ietilpst Eiropas Parlamenta nostājā pirmajā lasījumā. 

Komisija to darīs cerībā, ka iespējams vienoties par risinājumu, kurā atspoguļotas Eiropas intereses 

novērst tradicionālo biodegvielu negatīvo ietekmi uz vidi.

Dānijas un Luksemburgas paziņojums

Dānija un Luksemburga atbalsta politisko vienošanos, kas panākta par plānotajām izmaiņām 

direktīvā ar mērķi novērst netiešas zemes izmantojuma izmaiņas, kuras ir saistītas ar biodegvielu 

izmantošanu.

Tomēr trialogos Dānija un Luksemburga atbalstīs uzlabojumus, ar ko palielina direktīvas ietekmi, 

tostarp uzlabotu biodegvielu mērķa saistošāku būtību un apņēmīgāku ILUC jautājuma risināšanu.

Dānija un Luksemburga vēlreiz apstiprina savu nostāju par to, ka būtu jāizvairās no atjaunojamo 

energoresursu daudzkārtējas uzskaites attiecībā uz vispārējo mērķi, jo tā rezultātā faktiski tiktu 

samazinātas atjaunojamo energoresursu mērķvērtības, par kurām vienošanās tika panākta 

2009. gadā. Šis stimuls attiecībā uz dažām biodegvielām būtu jāpiemēro tikai saistībā ar nozares 

mērķi transporta jomā.
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Austrijas, Čehijas Republikas, Slovākijas un Ungārijas paziņojums

Austrija, Čehijas Republika, Slovākija un Ungārija vēlas paust bažas par joprojām pastāvošo 

neapmierinošo status quo situāciju saistībā ar sertifikācijas sistēmu savstarpēju atzīšanu; šī situācija 

ir izveidojusies tādēļ, ka nav panākta vienprātība par Eiropas Komisijas priekšlikumu pagaidu 

risinājumam.

Turklāt mūs satrauc tas, ka jaunā kārtība, kādā paredzēts atzīt valstu sertifikācijas sistēmas attiecībā 

uz ilgtspējības kritērijiem, kas noteikti biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 

nestāsies spēkā līdz pat 2014. gada ražas novākšanai. Gluži pretēji – šī nepieņemamā situācija, kas 

varētu traucēt iekšējā tirgus darbībai, var turpināties pat vēl vienu vai divus gadus.

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus sekmīgu darbību, mēs aicinām Eiropas Komisiju steidzami izstrādāt 

pieņemamu risinājumu, kas dotu iespēju netraucēti pārvietot sertifikātus no vienas sistēmas uz otru. 

Austrija, Čehijas Republika, Slovākija un Ungārija joprojām ir atvērtas jebkurai sekmīgai pieejai.

Bulgārijas, Čehijas Republikas, Francijas, Igaunijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas 

un Ungārijas paziņojums

Bulgārija, Čehijas Republika, Francija, Igaunija, Polija, Rumānija, Slovākija, Spānija un Ungārija 

pauž gandarījumu par prezidentvalsts Grieķijas centieniem panākt kompromisu un, neskatoties uz 

bažām attiecībā uz dažiem tā elementiem, vēlētos apstiprināt atbalstu kompromisa paketei.

Tomēr ir jāuzsver, ka pieņemtie risinājumi būtiski ietekmē jau sāktās investīcijas. Šajā sakarā mēs 

uzskatām, ka 7 % no tādas enerģijas, ko iegūst no biodegvielas, kuru ražo no labības un citiem cieti 

saturošiem augiem, cukuriem un eļļas augiem, ir mazākais pieņemamais mērķapjoms, kas nodrošina 

pienācīgu stabilitātes līmeni.
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Ņemot vērā minēto, Bulgārija, Čehijas Republika, Francija, Igaunija, Polija, Rumānija, Slovākija, 

Spānija un Ungārija likumdošanas procesā turpinās atbalstīt direktīvu tikai tad, ja šajā būtiskajā 

jautājumā vairs netiks apsvērti grozījumi.
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, 
 

ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 
6. punktam, 

 
par 

Padomes nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvas, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un 

dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, pieņemšanu (COM(2012) 595 final — 2012/0288 (COD) 

1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei: 2012. gada 18. oktobris 

Eiropas Parlamenta nostājas datums (pirmais lasījums): 2013. gada 
11. septembris 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2013. gada 17. aprīlis  

Reģionu komitejas atzinuma datums: atzinuma nav 

Datums, kad tika panākta politiskā vienošanās un Padome pieņēma 
nostāju pirmajā lasījumā (ar kvalificētu balsu vairākumu): 

2014. gada 13. jūnijs 
(politiskā vienošanās), 
2014. gada 9. decembris 
(oficiālā pieņemšana) 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 
Komisijas priekšlikuma mērķis ir sākt pāreju uz biodegvielām, kas dod 
ievērojamus siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus arī tad, ja ziņojumos 
ietver netiešu zemes izmantojuma izmaiņu (ILUC) radīto emisiju aplēses. 
Ņemot vērā nepieciešamību aizsargāt līdzšinējās investīcijas, pašreizējā 
priekšlikuma mērķi ir šādi: 

– ierobežot tradicionālo biodegvielu (ar ILUC emisiju risku) ieskaiti 
Atjaunojamo energoresursu direktīvas mērķu sasniegšanā; 

– uzlabot biodegvielu ražošanas procesu siltumnīcefekta gāzu rādītājus 
(samazināt saistītās emisijas), paaugstinot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījuma robežvērtību jaunām iekārtām, bet aizsargājot iekārtas1, kas jau ir 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā; 

                                                 
1 Saskaņā ar C 160 (2010) 3.1.1. punkta definīciju. 
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– veicināt modernu biodegvielu (ar zemu ILUC rādītāju) plašāku ienākšanu 
tirgū, nodrošinot šīm degvielām lielāku ieskaiti Atjaunojamo energoresursu 
direktīvas mērķos nekā tradicionālajām biodegvielām; 

– pilnveidot siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņošanu, prasot dalībvalstīm un 
degvielas piegādātājiem ziņot par aplēstajām biodegvielu ILUC emisijām. 

3. KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU 
3.1. Vispārīgas piezīmes par Padomes nostāju 

Komisija pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar tās sākotnējo priekšlikumu Padomes 
pirmajā lasījumā paustajā nostājā ievērojami samazināts priekšlikuma vidiskais 
vērienīgums un ka tajā nav būtisku stimulu, kas veicinātu pāreju uz modernām 
biodegvielām un iespējām transporta nozarē izmantot atjaunojamo energoresursu 
enerģiju ar mazu ILUC risku (vai pavisam bez tā).  Vidisko vērienīgumu kopā ievērojami 
samazina šādi Padomes teksta elementi:  

• tradicionālo biodegvielu maksimālā apjoma palielināšana līdz 7 %2;  

• jaunu reizināšanas koeficientu noteikšana atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijai dzelzceļa transporta nozarē; 

• mazāki stimuli izmantot modernas biodegvielas (ar zemu ILUC rādītāju); 

• mazākas prasības attiecībā uz ziņošanu par ILUC. 

Komisija arī pauž nožēlu par to, ka Padomes ieviestie grozījumi mazina ar Atjaunojamo 
energoresursu direktīvu noteiktā vispārējā atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķa 
vidisko vērienīgumu. 

Turklāt Padomes tekstā ir svītroti vairāki deleģētie akti, bet citi pārveidoti par īstenošanas 
aktiem, un tas Komisijai rada nopietnas bažas. 

 

3.2. Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā ierosinātie grozījumi 

Padome eksplicīti izskatīja dažus — bet ne visus — Eiropas Parlamenta ierosinātos 
grozījumus. Komisijas viedoklis par Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem ir 
sniegts turpmāk, un attiecīgos gadījumos ir norādīta arī Padomes nostāja.  

1. No 2020. gada Degvielas kvalitātes direktīvas aprēķinos izmantot aplēstas 
ILUC vērtības; no Atjaunojamo energoresursu direktīvas svītrot ziņošanu par 
ILUC (grozījumi Nr. 60 un 164). Komisija grozījumus noraida. 

ILUC vērtības, pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju, būtu 
jāziņo gan saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu, gan saskaņā ar 
Degvielas kvalitātes direktīvu, bet tās nebūtu jāizmanto Degvielas kvalitātes 
direktīvas aprēķinos.  Tās būtu jāziņo, lai no pārtikas un dzīvnieku barības 
kultūraugiem iegūto biodegvielu siltumnīcefekta gāzu rādītāji būtu pārredzamāki 
un lai vairotu zināšanas par šā jautājuma mērogu. Padomes teksts neievieš ILUC 
vērtību izmantošanu Degvielas kvalitātes direktīvas aprēķinos un joprojām paredz 

                                                 
2 Maksimālais apjoms, kādā tradicionālās biodegvielas ieskaita Atjaunojamo energoresursu 

direktīvā paredzēto mērķrādītāju sasniegšanā. 
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ILUC vērtību ziņošanu gan saskaņā ar Degvielas kvalitātes direktīvu, gan saskaņā 
ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu, lai gan grozītā veidā. 

2. Ierobežot tradicionālo biodegvielu izmantošanu, atceļot ilgtspējības statusu 
(grozījums Nr. 89). Komisija grozījumu noraida. 

Komisija ierosināja ierobežot to, kādā mērā biodegvielas, kas var izraisīt ILUC, 
ņem vērā Atjaunojamo energoresursu direktīvā paredzētā 10 % mērķa 
sasniegšanā. Tas dalībvalstīm dod stimulu attiecīgi pielāgot savas atbalsta shēmas 
un mandātus, bet neierobežo šādu biodegvielu vispārējo izmantošanu, tādējādi 
dodot dalībvalstīm zināmu elastību. Padomes teksts arī nosaka, ka jāierobežo 
vienīgi šādu degvielu ieguldījums 10 % mērķa sasniegšanā un ka nevajadzētu 
mainīt "papildu" tradicionālo biodegvielu ilgtspējības statusu. 

3. Ierobežot tradicionālo biodegvielu izmantošanu saskaņā ar Degvielas 
kvalitātes direktīvu (grozījums Nr. 184/REV). Komisija grozījumu pieņem. 

Parlaments vēlas noteikt šādu degvielu maksimālo ieguldījumu arī Degvielas 
kvalitātes direktīvas mērķa sasniegšanā. Kaut arī Komisija neierosināja noteikt 
šādu degvielu maksimālo apjomu Degvielas kvalitātes direktīvas izpildei, šis 
noteikums palielinātu visa teksta vidisko vērienīgumu. Padomes tekstā norādīts, 
ka būtu jāierobežo vienīgi ieguldījums Atjaunojamo energoresursu direktīvā 
paredzētā 10 % mērķa sasniegšanā. 

4. Paplašināt maksimālā apjoma tvērumu, to attiecinot arī uz enerģijas 
kultūraugiem (grozījums Nr. 181). Komisija grozījumu pieņem daļēji. 

Enerģijas kultūraugu audzēšana aramzemē var ietekmēt ILUC. Tāpēc šis Eiropas 
Parlamenta priekšlikums ir viens no elementiem, kas varētu uzlabot teksta vidisko 
vērienīgumu un palīdzēt samazināt ILUC. Komisija ir gatava pieņemt maksimālā 
apjoma tvēruma izmaiņas. Padome patur Komisijas priekšlikumā paredzēto 
tvērumu (pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugi). 

5. Ieviest saistošu apakšmērķi — panākt, lai moderno biodegvielu īpatsvars būtu 
0,5 % 2016. gadā un 2,5 % 2020. gadā (grozījums Nr. 181 un 152/REV).  
Komisija grozījumu pieņem daļēji. 

Vispārēja kompromisa kontekstā Komisija varētu apsvērt iespēju ieviest saistošu 
apakšmērķi, jo tam ir potenciāls palielināt vidisko vērienīgumu. Lai gan Komisija 
šajā posmā nevar sniegt viedokli par konkrētu procentuālo daļu, 2,5 % šķiet 
ārkārtīgi vērienīgs mērķis, ņemot vērā, ka pašlaik komerciāli pieejamās 
biodegvielas ar nelielu ILUC risku (lietota cepamā eļļa un tauki) tiktu izslēgtas un 
ka biodegvielas, kuras varētu attiecināt uz apakšmērķi, attiecībā uz mērķiem tiktu 
ieskaitītas tikai vienkārtīgi. Padome ierosina nesaistošu apakšmērķi, kas būtu 
daudz mazāks (atsauces vērtība ir 0,5 procentpunkti). 

6. Noteikt bioetanola apakšmērķi — 7,5 % (grozījums Nr. 152/REV). Komisija 
grozījumu noraida. 

Eiropas Parlaments ir ierosinājis noteikt 7,5 % apakšmērķi etanola īpatsvaram 
benzīnā.  Komisija uzskata, ka tas nepamatoti ierobežo dalībvalstu iespējas 
sasniegt attiecīgo transporta jomas mērķi atbilstoši katras valsts apstākļiem.  
Turklāt tādā gadījumā būtu jānodrošina vairāk etanola nekā varētu piejaukt 
tradicionālo transportlīdzekļu degvielai, līdz ar to nāktos izmantot degvielu ar 
augstu etanola saturu, bet dalībvalstīm var nebūt tam piemērotas infrastruktūras. 
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7. Grozīt dažādu biodegvielu ieguldījumu transporta jomas apakšmērķa 
sasniegšanā (grozījumi Nr. 185 un 186).  Komisija grozījumu pieņem daļēji. 

Sākotnējā Komisijas priekšlikuma mērķis bija stimulēt moderno biodegvielu (ar 
zemu ILUC rādītāju) izmantošanu, palielinot to ieguldījumu transporta jomas 
apakšmērķa sasniegšanā.  Saskaņā ar priekšlikumu vismodernākās biodegvielas 
ieskaitītu četrkārtīgi, savukārt lietotu cepamo eļļu un taukus ieskaitītu divkārtīgi.  
Eiropas Parlaments vēlas to grozīt, ievērojami ierobežojot to biodegvielu izejvielu 
sarakstu, kuras būtu ieskaitāmas četrkārtīgi, un nosakot, ka vairums izejvielu būtu 
ieskaitāmas tikai vienkārtīgi.  Komisija uzskata, ka moderno biodegvielu 
izmantošanas stimulu režīms tādējādi kļūtu pretrunīgs, jo izmaiņu dēļ stimuls 
lietot biodegvielas, ko ar vienkāršām tehnoloģijām jau ražo no lietotas cepamās 
eļļas un taukiem, būtu divkārt lielāks nekā stimuls lietot ar jaunām tehnoloģijām 
iegūtas biodegvielas, kuru ražošana izmaksā daudz vairāk.  Turklāt sarakstos 
izdarītajām izmaiņām būtu pilnībā jāatbilst direktīvu vispārējam tvērumam, 
maksimālā apjoma tvērumam, aprēķinos lietojamo reizināšanas koeficientu 
ieviešanai/svītrošanai, kā arī izejvielu definīcijām. 

3.3. Padome tekstā ir iekļāvusi vairākus jaunus noteikumus; dažus no tiem Komisija 
var pieņemt, bet citi ievērojami mazina priekšlikuma vērienīgumu, un Komisija pret tiem 
iebilst.  Šīs izmaiņas ir izklāstītas turpmāk. 

1. Palielināt maksimālo procentuālo daļu līdz 7 %.  
Komisijas priekšlikuma pamatelements ir ierosinājums noteikt, ka tradicionālo 
biodegvielu ieguldījums Atjaunojamo energoresursu direktīvas mērķu 
sasniegšanā nedrīkst pārsniegt 5 %, un Komisija ir aktīvi iestājusies par tā 
saglabāšanu, jo lielāka maksimālā procentuālā daļa ierobežotu ILUC 
samazinājumu. Tajā pašā laikā Komisija apzinās, ka, lai panāktu vispārēju 
kompromisu starp Padomi un Eiropas Parlamentu, var nākties piekrist nedaudz 
augstākam maksimālajam apjomam.  Tomēr Komisija ir arī skaidri norādījusi, ka 
tad, ja būtu zināmā mērā jāpiekāpjas maksimālā apjoma jautājumā, Komisija 
centīsies saglabāt priekšlikuma vispārējo vidisko vērienīgumu. Padomes 
ierosinātā maksimālā procentuālā daļa 7 % apmērā nepietiekami ierobežo ILUC, 
turklāt tā nepietiekami stimulē zema ILUC rādītāja risinājumus transporta nozarē. 
Komisija arī pauž nožēlu par to, ka svītroti apsvērumi, kuros pausts tās redzējums 
attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada. Komisija varētu atbalstīt maksimālo 
procentuālo daļu 7 % apmērā, ja tiktu pastiprināti šādi teksta elementi: i) 
maksimālā apjoma tvērums tiktu mainīts saskaņā ar Komisijas jau pieņemtajiem 
Eiropas Parlamenta grozījumiem, respektīvi, tajā tiktu ietvertas visas 
biodegvielas, kuru iegūšanai izmanto zemi (Nr. 181), un tas tiktu attiecināts arī uz 
Degvielas kvalitātes direktīvu (Nr. 184/REV); ii) politiskais vēstījums būtu 
skaidri orientēts uz pāreju uz modernām biodegvielām (tiktu atkaliekļauts 
apsvērums, kas attiecas uz laikposmu pēc 2020. gada, un tiktu noteikts saistošs 
moderno biodegvielu izmantošanas apakšmērķis 0,5 % apmērā, lai vismaz 
aptvertu un aizsargātu līdzšinējās investīcijas); iii) atkal tiktu paredzēta dažu 
pilnvaru deleģēšana vai šiem noteikumiem tiktu paredzēti pārejas noteikumi; iv) 
tiktu svītrots reizināšanas koeficients, ko piemēro atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijai dzelzceļa transporta nozarē, un v) tiktu svītrota divkāršā 
ieskaitīšana Atjaunojamo energoresursu direktīvas vispārējā mērķa sasniegšanā. 
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2. Paplašināt moderno biodegvielu vairākkārtējo ieskaitīšanu, kas šobrīd attiecas 
tikai uz 10 % mērķi transporta jomā, to attiecinot uz Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas vispārējo mērķi.  

Komisija stingri noraida ierosinājumu modernās biodegvielas vispārējā 20 % 
Atjaunojamo energoresursu direktīvas mērķa sasniegšanā ieskaitīt divkārši un šo 
nostāju pauž arī protokolā iekļautajā paziņojumā (skatīt turpmāk). Lai gan ir 
paredzams, ka ierosinājuma ietekme uz Atjaunojamo energoresursu direktīvas 
ieviešanu iepriekš norādītajā formā būtu maza, tas būtu ļoti problemātisks 
politisks precedents 2020. gada tuvošanās perspektīvā — nav iemesla samazināt 
šā 2008. gada klimata un enerģētikas paketes pamatmērķa vērienīgumu. 
Eiropadomes sanāksmē martā dalībvalstis apstiprināja savu apņemšanos sasniegt 
2020. gadam nospraustos mērķus. 2008. gada pakete dalībvalstīm sniedz 
pietiekamu elastību, lai tās varētu izvairīties no pārmērīgām atbilstības 
nodrošināšanas izmaksām. Dažādos gadījumos piemērojot koeficientus, faktiski 
vajadzīgās enerģijas daudzums sarūk, līdz ar to transporta jomā noteiktais mērķis 
būtiski samazinās. Ja atbilstības nodrošināšanas izmaksas ir vēl vairāk 
jāsamazina, vienlaikus ievērojot transporta jomā nosprausto ILUC mērķi, 
Komisija uzskata, ka piemērotāki būtu Eiropas Parlamenta grozījumi Nr. 153 un 
Nr. 154, kuri paredz ņemt vērā papildu centienus uzlabot transporta 
energoefektivitāti un energotaupību.  

3. Noteikt reizināšanas koeficientu 5 atjaunojamo energoresursu 
elektroenerģijas izmantošanai elektromobiļos un koeficientu 2,5 tās 
izmantošanai elektrovilcienos.  

Komisija savā priekšlikumā neiekļāva elektrotransportlīdzekļiem un 
elektrovilcieniem piemērojamus reizināšanas koeficientus. Tomēr Komisija 
vispārēja kompromisa ietvaros varētu piekrist noteikt automobiļiem reizināšanas 
koeficientu 5. Komisija iebilst pret ierosinājumu noteikt reizināšanas koeficientus 
atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas izmantošanai vilcienos, jo tas 
ievērojami mazinātu transporta jomas mērķa vērienīgumu un neradītu papildu 
stimulu mazoglekļa transportam. Eiropas Parlaments neievieš jaunus vai lielākus 
koeficientus, tāpat kā Komisija savā priekšlikumā. 

4. Ieviest nesaistošu apakšmērķi biodegvielām, kuras ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām.  

Kā minēts iepriekš, Padomes tekstā tika ieviesta prasība dalībvalstīm 
2020. gadam noteikt nesaistošu apakšmērķi attiecībā uz biodegvielām, ko ražo no 
dažu veidu izejvielām, ar 0,5 procentpunktu atsauces vērtību enerģijas izteiksmē, 
t. i., pirms divkāršās ieskaitīšanas.  Tomēr dalībvalstis var no šīs atsauces vērtības 
atkāpties, minot dažādus pamatojumus, un par tās neievērošanu nav noteiktas 
nekādas sankcijas. Visa Padomes teksta kontekstā šis noteikums ir visai niecīgs 
pamudinājums transporta jomā pāriet uz modernajām biodegvielām — 
risinājumu, kas neradītu ILUC. Komisija dod priekšroku šā elementa stiprināšanai 
un principā atzinīgi vērtē attiecīgo Eiropas Parlamenta grozījumu (Nr. 181), bet 
jau ir norādījusi, ka Eiropas Parlamenta grozījumā noteiktais apakšmērķis šķiet 
pārāk vērienīgs un ka tā īstenošana, visticamāk, izmaksātu ļoti dārgi. 

5. Pievienot IX pielikuma sarakstam papildu izejvielas.  
Komisijas priekšlikumā bija ietverts saraksts ar izejvielām, kuru piegāde 
biodegvielas formā būtu jāstimulē pastiprināti. Padomes nostāja ietver vairākas 
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papildu izejvielas, un ir svarīgi nodrošināt, ka tās var uzskatīt par "modernu 
biodegvielu (ar zemu ILUC rādītāju) izejvielām" un ka tas ir saderīgi ar citiem 
galīgā teksta elementiem (t. i., maksimālajā apjomā iekļauto vielu sarakstu). 

6. Noteikt papildu izejvielas, kas nav iekļautas IX pielikuma sarakstā.  
Padomes nostājā ietverts noteikums, ka arī "no [tādām] IX pielikumā 
neuzskaitītām izejvielām saražotas biodegvielas, ko kompetentās valsts iestādes 
atzina par atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes materiālu un 
lignocelulozes materiālu un ko izmantoja esošajās iekārtās pirms šīs direktīvas 
pieņemšanas", ņemtu vērā 4. punktā minētā apakšmērķa sasniegšanā.  Komisija 
uzskata, ka šis noteikums ir pārāk plašs, rada risku, ka tas dažādās ES vietās tiks 
piemērots nekonsekventi, un pārmērīgi aizsargā līdzšinējās investīcijas, jo tas ļauj 
izdarīt izmaiņas līdz ILUC direktīvas pieņemšanai.  Turklāt šāds noteikums šķiet 
piešķiram "kompetentajām valsts iestādēm" tiesības uz attiecīgās Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas daļas galīgo interpretāciju, bet tas savukārt ir pretrunā 
tiesību principam, kas vispārīgi attiecas uz Eiropas Savienības direktīvu 
interpretāciju. 

7. Paredzēt mazāk stingrus noteikumus par ILUC ziņošanu.  
Komisijas priekšlikums noteica dalībvalstīm pienākumu paziņot aplēstās ILUC 
emisijas no biodegvielas, kas piegādāta valsts mērķu sasniegšanai, izmantojot 
aplēstās vērtības no IFPRI modeļiem.  Padome šo prasību ir mainījusi, nosakot, 
ka dalībvalstīm jāziņo tikai par biodegvielu izejvielām un Komisijai jāsagatavo 
ziņojums par dalībvalstu biodegvielu patēriņu, tostarp jānorāda ILUC vērtības; tas 
nozīmē, ka šī informācija tiks sniegta vēlāk nekā tad, ja to sniegtu dalībvalstis.  
Turklāt Padome ir lietojusi formulējumu, kas uzsver ILUC vērtību 
provizoriskumu un nenoteiktību.  Komisija atbalsta sākotnējo ziņošanas prasību 
atjaunošanu.  Sk. arī Komisijas nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta 
grozījumiem Nr. 60 un 164. 

8. Paplašināt atjaunojamo energoresursu enerģijas "statistisko nodošanu", to 
attiecinot arī uz transporta jomas apakšmērķi.  

Padomes teksts paredz iespēju veikt "statistisko nodošanu", lai sasniegtu 
transporta jomas mērķi; tas jau ir atļauts attiecībā uz Atjaunojamo energoresursu 
direktīvas vispārējo mērķi.  Lai gan Komisija neuzskata, ka šis grozījums būtu 
nepieciešams, ņemot vērā, ka dalībvalstis var bez grūtībām tirgoties ar transporta 
degvielām, Komisija arī atzīst, ka tam būtu potenciāls samazināt atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas.  

9. Paredzēt brīvprātīgo shēmu savstarpēju atzīšanu.  
Komisija uzskata, ka 18. panta 7. punkta kontekstā ir lieki paredzēt to brīvprātīgo 
shēmu savstarpēju atzīšanu, kuras Komisija apstiprinājusi saskaņā ar 
Atjaunojamo energoresursu direktīvas 18. panta 6. punktu. Direktīvas 18. panta 
7. punkts nodrošina, ka šādu brīvprātīgu shēmu ietvaros veikta verifikācija 
dalībvalstīs jāatzīst, neprasot papildu atbilstības pierādījumus. To brīvprātīgo 
shēmu savstarpēja atzīšana, kuras Komisija apstiprinājusi saskaņā ar Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas 18. panta 6. punktu, kaitē arī domai, ka tās varētu 
sertificēt vēl citus ilgtspējības aspektus papildus saskaņotajiem kritērijiem 
atbilstīgi 18. panta 4. punktam. Komisija atzinīgi vērtē Padomes tekstu tiktāl, 
ciktāl tas paredz Komisijai iespēju novērtēt un eksplicīti apstiprināt valsts shēmu. 



 

LV 8   LV 

Tomēr tiesiskajām sekām vajadzētu būt tādam pašam atzīšanas līmenim kā 
attiecībā uz brīvprātīgajām shēmām saskaņā ar 18. panta 6. punktu. Sk. arī 
Eiropas Parlamenta grozījumu Nr. 102, ar ko tiktu noteikta visu verifikācijas 
shēmu savstarpēja atzīšana. Komisija atbalsta domu par valstu sistēmu 
savstarpēju atzīšanu; brīvprātīgām shēmām nebūtu obligātā kārtā jāatzīst valstu 
sistēmas. 

10. Uzlabot brīvprātīgo shēmu ziņojumus un ziņojumus par brīvprātīgajām 
shēmām.  

Saskaņā ar Padomes tekstu brīvprātīgajām shēmām ir regulāri jāziņo par savu 
darbību, šos ziņojumus publiskos Komisija un Komisijai ir jāpārskata brīvprātīgo 
shēmu darbība. Komisija šo tekstu uzskata par pieņemamu, bet ir juridiski 
jāprecizē, vai šīs pārmaiņas var piemērot esošajām brīvprātīgajām shēmām. 
Eiropas Parlaments (grozījumi Nr. 58 un 103) vēlas, lai Komisija ziņotu par 
brīvprātīgo shēmu darbību un vajadzības gadījumā iesniegtu priekšlikumu, un 
Komisija šo ierosinājumu principā varētu pieņemt (ir vajadzīgi daži uzlabojumi 
un precizējumi). 

11. Saglabāt noplicinātu zemju izmantošanas prēmiju.  
Padomes tekstā siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma aprēķinos ir saglabāta 
prēmija par noplicinātu zemju izmantošanu. Komisija šo elementu no 
siltumnīcefekta gāzu aprēķiniem ir svītrojusi, jo tas nav saskanīgs ar 
siltumnīcefekta gāzu aprēķināšanas metodoloģiju un ziņošanu par ILUC un šāda 
veida zemes pazīmes šķiet grūti nosakāmas. Komisija ir gatava piekrist šā 
elementa saglabāšanai, ja tiktu panākts vispārējs apmierinošs kompromiss, tomēr 
vēlētos, lai tiktu pieņemti noteikumi par stipri piesārņotā zemē audzētu 
kultūraugu drošu fizisku nošķiršanu. Eiropas Parlaments pieņēma šā elementa 
svītrojumu Komisijas tekstā.  

12. Apvienot zemes izmantojuma kategorijas "aramzeme" un "ilggadīgi 
stādījumi".  

Padomes tekstā zemes izmantojuma kategorijas "aramzeme" un "ilggadīgi 
stādījumi", ciktāl tās izmanto siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķināšanā, ir 
apvienotas. Tas ir darīts, lai risinātu iespējamu problēmu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju uzskaites metodoloģijā, proti, "aramzemes" var pārveidot par 
"ilggadīgiem stādījumiem" un pēc tam otrādi. Lai gan Komisija varētu piekrist 
Padomes ierosinātajām izmaiņām, ja tiktu panākts vispārējs apmierinošs 
kompromiss, Komisijai tomēr ir nopietnas bažas par iespējamo ietekmi uz trešo 
valstu biodegvielu ilgtspēju un tā uzskata, ka šo problēmu varētu risināt citādi. 
(Šis elements nav iekļauts ne Komisijas, ne Eiropas Parlamenta tekstā.)  

13. Papildināt pārskatīšanas klauzulu.  
Saskaņā ar Padomes tekstu Komisijai vienu gadu pēc direktīvas stāšanās spēkā 
būtu jāziņo par modernajām degvielām, ar ILUC saistītajiem zinātniskajiem 
datiem un zema ILUC rādītāja biodegvielu identificēšanu un sertificēšanu. 
Komisijai par ILUC pasākumiem būtu jāziņo arī 2017. gadā, arī tad sniedzot 
informāciju par biodegvielām ar zemu ILUC rādītāju, krāpšanas novēršanu un 
brīvprātīgām shēmām. Komisija stingri iesaka paredzēt, ka pārskatīšana jāveic 
tikai vienu reizi — 2017. gadā — un tajā jāaplūko visi šie elementi. Komisija arī 
šaubās, vai ieviest neliela ILUC riska biodegvielu juridiskas definīcijas pirms 
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šādas pārskatīšanas būtu lietderīgi. Turklāt Padome ir pievienojusi tekstu par 
ziņošanā izmantoto aplēsto ILUC vērtību "provizorisko" raksturu. Pārskatīšanas 
klauzulā būtu jāprecizē turpmākie pasākumi, t. i., vai "provizoriskās" vērtības 
jāsaglabā līdz 2020. gadam vai jāiesaka "galīgās" vērtības. Komisija uzskata, ka 
Eiropas Parlamenta grozījumi Nr. 107, 189 un 190 (ja tie tiktu saskaņoti) varētu 
sniegt noderīgu ievirzi. 

14. Ieviest jēdzienu "neliela ILUC riska biodegviela".  
Kā minēts iepriekš, Padomes dokumentā ieviesta jēdziena "neliela ILUC riska 
biodegviela" definīcija, un pārskatīšanas klauzulā Komisijai noteikts pienākums 
sniegt ziņojumu, kurā "izklāsta kritērijus, lai noteiktu un sertificētu tās 
biodegvielas un bioloģiskos šķidros kurināmos, kas rada nelielu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu risku".  Padomes tekstā sniegtajā definīcijā šādu veidu 
biodegvielas ir nošķirtas no biodegvielām, kas ražotas no IX pielikuma A daļā 
norādītajām izejvielām. Lai gan Komisija varētu pieņemt papildu pienākumus 
šajā jomā (ar nosacījumu, ka tas būtu viens ziņojums 2017. gadā), būtu 
piesardzīgi jāpārliecinās, ka visas izejvielas, ko atzīst par "neliela ILUC riska" 
izejvielām, patiešām tādas arī ir.  Ne Komisija, ne Eiropas Parlaments nav 
minējuši šo biodegvielu kategoriju. 

15. Nodrošināt krāpšanas novēršanu.  
Padomes tekstā aicināts stiprināt valstu sistēmu sadarbību un sadarbību starp 
brīvprātīgām shēmām un valstu sistēmām un noteikts, ka dalībvalstis sekmē 
izsekošanas sistēmu izstrādi un izmantošanu un ka dalībvalstīm ir pienākums 
ziņot par īstenotajiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem, un 2017. gadā 
Komisijai ir jāizvērtē šo pasākumu efektivitāte un vajadzības gadījumā jāiesniedz 
priekšlikums. Komisija var pieņemt Padomes ierosinātos papildinājumus. Arī 
Eiropas Parlaments pauž bažas par krāpšanu (grozījums Nr. 185). 

16. Svītrot deleģētos aktus.  
Padomes tekstā ir paredzēti vairs tikai deleģētie akti ar ierobežotu darbības 
jomu — standartvērtību iekļaušana Degvielas kvalitātes direktīvas IV pielikumā 
un Atjaunojamo energoresursu direktīvas V pielikumā un izejvielu pievienošana 
Atjaunojamo energoresursu direktīvas IX pielikumā. Padome attiecībā uz 
īstenošanas aktu pieņemšanu ir ieviesusi atzinuma nesniegšanas klauzulu 
Direktīvas 98/70/EK 11. panta 4. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 25. panta 3. 
un 4. punktā.  

(a) Komisija uzskata, ka direktīvas ir jāatjaunina atbilstoši zinātnes attīstībai un 
jauniem tehnoloģiskiem sasniegumiem. To darīt, izmantojot parasto 
likumdošanas procedūru, būtu pārāk apgrūtinoši un lēni, un tas neļautu 
Degvielas kvalitātes direktīvu un Atjaunojamo energoresursu direktīvu 
tehniskos aspektus pietiekami elastīgi/efektīvi pielāgot zinātnes attīstībai, lai 
vieglāk sasniegtu to vidiskos mērķus (samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
transporta nozarē). Ar lielāko daļu ierosināto deleģēto aktu ir paredzēts aizstāt 
tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar direktīvās paredzēto iepriekšējo regulatīvo 
kontroles procedūru ("lisabonizācija"). Komisija uzskata, ka prezidentvalsts 
nesen ierosinātā pieeja atcelt Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus / īstenošanas aktus un visus noteikumus ietvert tiesību aktā apdraud 
nošķīrumu starp direktīvu nebūtisko un būtisko elementu grozīšanu/pielāgošanu. 
Tehniskie pielāgojumi acīmredzami ietilpst pirmajā kategorijā. Vajadzības 
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gadījumā Komisija izskatīs kompromisa variantus, konsekventi ievērojot savu 
pieeju pilnvaru piešķiršanai saskaņā ar Līguma noteikumiem: LESD 290. panta 
un 291. panta darbības jomas ir savstarpēji izslēdzošas. Komisija atzinīgi vērtē 
Eiropas Parlamenta nostāju; Parlaments pilnībā atbalsta Komisijas nostāju un 
turpina meklēt kompromisus, kas paredzētu tiesības pieņemt deleģētos aktus.  

(b) Komisija stingri iebilst pret tādu deleģēto pilnvaru atcelšanu, kas skartu saskaņā 
ar Lēmumu 1999/468/EK notiekošas procedūras vai abu direktīvu 
papildināšanas procedūras, kas sākas vēlākais [datumu nosaka Komisija]. 
Alternatīva ir paredzēt pārejas periodu Regulā (ES) Nr. 182/2011 paredzēto 
procedūru piemērošanai. 

(c) Turklāt Padome ir ieviesusi atzinuma nesniegšanas klauzulu attiecībā uz 
īstenošanas aktu pieņemšanu. Komisija uzskata, ka nav konkrēta pamatojuma 
ieviest atzinuma nesniegšanas klauzulu, un lūdz pievienot apsvērumu, kurā 
šādas klauzulas ieviešana ir pamatota. Ja procesa beigās šāds apsvērums netiks 
pieņemts, Komisija iesniegs standarta paziņojumu par šo jautājumu. 

4. NOSLĒGUMS 
Lai gan Komisija uzskata, ka Padomes politiskā vienošanās pirmajā lasījumā neatbilst 
dažiem Komisijas sākotnējā priekšlikumā nospraustajiem pamatmērķiem, Komisija 
apzinās, ka parastā likumdošanas procedūra turpinās savu gaitu tikai tad, ja Komisija 
neizteiks iebildumus. Komisijas mērķis ir paturēt tos priekšlikuma elementus, kas var 
palīdzēt mazināt ietekmi uz ILUC, un saglabāt tā vispārējo vidisko vērienīgumu attiecībā 
uz biodegvielu izmantošanu transporta jomā, tostarp dažus elementus, kas iekļauti 
Eiropas Parlamenta nostājā pirmajā lasījumā. 

5. KOMISIJAS PAZIŅOJUMI 
Komisija ir sagatavojusi šādu paziņojumu, kas jāiekļauj Padomes protokolā: 

Komisijas paziņojums par Padomes nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz ILUC 
priekšlikumu 

[Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza 
Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un 

Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu] 

COM(2012) 595 final — 2012/0288 (COD) 

Komisija pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar tās sākotnējo priekšlikumu Padomes 
pirmajā lasījumā paustajā nostājā ievērojami vājināti priekšlikuma vērienīgie centieni 
samazināt tradicionālo biodegvielu ietekmi uz ILUC un ka tajā nav būtisku stimulu, kas 
veicinātu pāreju uz modernām biodegvielām un citām iespējām transporta nozarē 
izmantot atjaunojamo energoresursu enerģiju bez ILUC riska. Komisija pauž nožēlu arī 
par to, ka Padomes ieviestie grozījumi mazina ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu3 
noteiktā vispārējā atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķa vidisko vērienīgumu.  

                                                 
3 2009/28/EK. 
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Lai likumdošanas procedūra turpinātu ritēt savu gaitu, Komisija tomēr neiebildīs pret 
Padomes nostāju pirmajā lasījumā. 

Tāpēc likumdošanas procedūras nākamajos posmos Komisija turpinās cieši sadarboties ar 
likumdevējiem. Komisijas mērķis ir paturēt tos priekšlikuma elementus, kas var palīdzēt 
mazināt ietekmi uz ILUC, un saglabāt tā vispārējo vidisko vērienīgumu attiecībā uz 
biodegvielu izmantošanu transporta jomā, tostarp dažus elementus, kas iekļauti Eiropas 
Parlamenta nostājā pirmajā lasījumā. Komisija tā rīkosies cerībā, ka būs iespējams 
vienoties par risinājumu, kas atspoguļo Eiropas intereses mazināt tradicionālo 
biodegvielu negatīvo ietekmi uz vidi. 
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