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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas klimata un enerģētikas politikai jābūt saskaņotai ar mērķiem, kas izvirzīti politikas 

saskaņotības attīstībai, kā noteikts Lisabonas līguma 208. pantā un ilgtspējīgas attīstības 

mērķos. Lai sasniegtu šos mērķus, izšķirīgi svarīga ir pāreja uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas izmantošanu. Tādēļ, ņemot vērā, ka bioenerģijai var būt tikai ierobežota nozīme ES 

enerģijas pieprasījuma apmierināšanā, un tā kā ES bioenerģijas politika noteikti tiks izmantota 

par paraugu starptautiskajās sarunās, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ļoti svarīgi 

nodrošināt ierosinātās direktīvas atbilstību stingriem sociālajiem un vides ilgtspējas 

kritērijiem. 

Šajā nolūkā ierosinātā direktīva būtu jāpastiprina vairākos veidos:  

jāatjaunina priekšlikumā ietvertais klimata mērķis, palielinot atjaunojamo energoresursu 

īpatsvaru līdz 45 % 2030. gadā valstu obligātajos mērķrādītājos, lai sasniegtu Parīzes 

nolīguma mērķus; 

līdz 2030. gadam pakāpeniski jāizņem no apgrozības pirmās paaudzes biodegviela, lai pēc 

iespējas mazinātu bioenerģijas nelabvēlīgo ietekmi uz tiesībām uz zemi, tiesībām uz pārtiku, 

bioloģisko daudzveidību, augsni un kopējo netiešas zemes izmantošanas maiņas ietekmi. 

Turpmāk pirmās paaudzes biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā īpatsvars, ko saskaņā 

ar šo direktīvu var ieskaitīt transporta degvielas mērķī, būtu pakāpeniski jāsamazina līdz 

2030. gadam, kad šis īpatsvars būs vienāds ar nulli; 

pakāpeniski jāsamazina visi politikas stimuli attiecībā uz biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo un biomasas degvielu, kas ražota no pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem vai 

citiem kultūraugiem, kurus audzē auglīgā lauksaimniecības zemē; 

jāpadara stingrāki noteikumi par netiešu zemes izmantošanas maiņu (ILUC), ņemot vērā to, 

ka nepārtikas enerģētiskie kultūraugi var veicināt ILUC, ja tos audzē zemē, kas tika izmantota 

pārtikas ražošanai; 

jānodrošina pārstrādātās direktīvas atbilstība apsaimniekošanas atkritumu hierarhijas 

principam un kaskādes izmantošanas principam;  

jāpastiprina aizsardzības pasākumi moderno biodegvielu jomā, kas efektīvi mazinātu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas un atbilstu stingriem vides ilgtspējas kritērijiem gadījumos, kad 

tiek veicināta atkritumu un atlikumu izmantošana enerģijas ieguvē; 

jāievieš sociālās ilgtspējas kritēriji, ņemot vērā, ka rodas aizvien vairāk konfliktu zemes dēļ, 

ko izraisa, piemēram, liela apjoma ieguldījumi lauksaimniecībā sākvielu ražošanai. Tādējādi 

direktīvai jāatbilst starptautiskajiem zemes īpašuma tiesību standartiem, kam ir vēl lielāka 

nozīme tajās valstīs, kuru tiesību sistēmā nav skaidri atzītas paražu tiesības un kurās lauku 

rajonu pirmiedzīvotāji ir bijuši spiesti pamest savas dzīvesvietas dabas aizsardzības projektu 

dēļ.   

GROZĪJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
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komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Saistoša Savienības atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķrādītāja 
noteikšana 2030. gadam aizvien mudinātu 

izstrādāt tehnoloģijas, kas ražo 

atjaunojamo energoresursu enerģiju, un 

radītu noteiktību investoriem. Savienības 

līmenī nosprausts mērķrādītājs 

dalībvalstīm dotu lielāku elastību savus 

siltumnīcefekta gāzu samazināšanas 

mērķrādītājus sasniegt pēc iespējas 

izmaksefektīvāk, ņemot vērā to apstākļus, 

energoresursu struktūru un iespējas ražot 

atjaunojamo energoresursu enerģiju. 

(8) Saistošu Savienības un nacionālo 

mērķrādītāju noteikšana 2030. gadam 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru aizvien mudinātu 

izstrādāt tehnoloģijas, kas ražo 

atjaunojamo energoresursu enerģiju, un 

radītu noteiktību investoriem. 

Pamatojums 

Parīzes nolīguma mērķu sasniegšana ietver atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvara 

palielinājumu gan ES līmenī, gan dalībvalsts līmenī. Dalībvalsts mērķi, kas atbilst ES mērķim, 

ļaus efektīvi sasniegt ES vispārējo mērķi.  

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Biomasas izmantošana enerģijas 

ieguvei ir saistīta ar ievērojamām 

alternatīvām izmaksām, kas saistītas ar 

ekosistēmu noplicināšanos vai zudumu. 

Dalībvalstīm vajadzētu atturēties no 

subsīdiju vai atļauju piešķiršanas sākvielu 

izmantošanai enerģijas ieguvē, ja šāda 

izmantošana nelabvēlīgi ietekmētu 

tiesības uz zemi, tiesības uz pārtiku, 

bioloģisko daudzveidību, augsni vai 

kopējo siltumnīcefekta gāzu bilanci. 
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Pamatojums 

Programma 2030. gadam ir pārveidojošs politiskais satvars nabadzības mazināšanai un 

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai pasaulē. Turpmāk ES pasākumiem, kas veikti Parīzes 

nolīguma par klimata pārmaiņām īstenošanai, jābūt saskanīgiem ar tās pasākumiem 

17 ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai un jāņem vērā būtiskās saiknes starp tās 

mērķiem un mērķrādītājiem.  

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

15.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15b) Atjaunojamo energoresursu 

veicināšanā būtu jāpamatojas uz kaskādes 

izmantošanas principu, jo īpaši attiecībā 

uz meža un lauksaimniecisko biomasu, kā 

arī aprites ekonomiku. Atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas atbalsta 

shēmām nebūtu jāapdraud aprites 

ekonomikas vai atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas principu 

ievērošana, saskaņā ar kuriem atkritumu 

apsaimniekošanas veidi ir sarindoti tā, lai 

vislielākā prioritāte tiktu piešķirta 

atkritumu rašanās novēršanai un 

atkritumu pārstrādei. 

Pamatojums 

ES un tās dalībvalstis īsteno programmu 2030. gadam iekšējā un ārējā politikā, piemērojot 

visaptverošu un stratēģisku pieeju — līdzsvaroti un saskaņoti integrējot visas trīs ilgtspējīgas 

attīstības dimensijas un ņemot vērā savstarpējās saiknes starp dažādiem IAM, kā arī savu 

iekšzemes darbību plašāko ietekmi starptautiskā un pasaules mērogā. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

15.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15c) Attiecībā uz biotisku 

energoresursu izmantošanu dalībvalstīm 

būtu jāievieš aizsardzības pasākumi, lai 

aizsargātu bioloģisko daudzveidību un 
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nepieļautu ekosistēmu noplicināšanos un 

zudumu, kā arī novērstu šo resursu 

novirzīšanu no pašreizējiem izmantošanas 

veidiem, ja šāda novirzīšana varētu tieši 

vai netieši nelabvēlīgi ietekmēt bioloģisko 

daudzveidību, augsnes sastāvu vai kopējo 

siltumnīcefekta gāzu bilanci. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Atbalsta shēmu atvēršana pārrobežu 

dalībai ierobežo negatīvo ietekmi uz 

iekšējo enerģijas tirgu un noteiktos 

apstākļos var dalībvalstīm palīdzēt 

Savienības mērķrādītāju sasniegt 

izmaksefektīvāk. Pārrobežu dalība arī 

dabiski izriet no Savienības atjaunojamo 

energoresursu politikas attīstības, kurā 

saistošos nacionālos mērķrādītājus aizstāj 

saistošs Savienības līmeņa mērķrādītājs. 

Tāpēc ir lietderīgi prasīt, lai dalībvalstis 

pakāpeniski un daļēji atbalsta iespējas 

atvērtu arī projektiem citās dalībvalstīs, un 

noteikt vairākus veidus, kā šādu 

pakāpenisku atvēršanu varētu īstenot, 

nodrošinot Līguma par Eiropas Savienības 

darbību noteikumu, tostarp 30., 34. un 

110. panta, izpildi. 

(17) Atbalsta shēmu atvēršana pārrobežu 

dalībai ierobežo negatīvo ietekmi uz 

iekšējo enerģijas tirgu un noteiktos 

apstākļos var dalībvalstīm palīdzēt 

Savienības mērķrādītāju sasniegt 

izmaksefektīvāk. Pārrobežu dalība arī 

dabiski izriet no Savienības atjaunojamo 

energoresursu politikas attīstības, kurā 

saistošs Savienības līmeņa mērķrādītājs 

papildina saistošus nacionālos 

mērķrādītājus. Tāpēc ir lietderīgi prasīt, lai 

dalībvalstis pakāpeniski un daļēji atbalsta 

iespējas atvērtu arī projektiem citās 

dalībvalstīs, un noteikt vairākus veidus, kā 

šādu pakāpenisku atvēršanu varētu īstenot, 

nodrošinot Līguma par Eiropas Savienības 

darbību noteikumu, tostarp 30., 34. un 

110. panta, izpildi. 

Pamatojums 

Parīzes nolīguma mērķu sasniegšana ietver atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvara 

palielinājumu gan ES līmenī, gan dalībvalsts līmenī. Dalībvalsts mērķi, kas atbilst ES mērķim, 

ļaus efektīvi sasniegt ES vispārējo mērķi. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

25. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Lai nodrošinātu, ka IX pielikumā 

ņemti vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/98/EK25 noteiktie atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas principi, 

Savienības ilgtspējas kritēriji un vajadzība 

nodrošināt, ka pielikums, sekmējot 

atkritumu un atlikumu izmantošanu, nerada 

papildu pieprasījumu pēc zemes, 

Komisijai, pielikumu regulāri izvērtējot, 

būtu jāapsver iespēja tajā iekļaut papildu 

sākvielas, kas nerada ievērojamus 

(blakus)produktu, atkritumu vai atlikumu 

tirgu izkropļojumus. 

(25) Lai nodrošinātu, ka IX pielikumā 

ņemti vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/98/EK25 noteiktie atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas principi, 

Savienības ilgtspējas kritēriji, kaskādes 

izmantošanas princips un vajadzība 

nodrošināt, ka šis pielikums, sekmējot 

atkritumu un atlikumu izmantošanu, nerada 

papildu pieprasījumu pēc zemes, 

Komisijai, šo pielikumu regulāri izvērtējot, 

būtu jāapsver iespēja tajā iekļaut papildu 

sākvielas, ar ko var būtiski aiztaupīt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, 

pamatojoties uz aprites cikla novērtējumu, 

kurā ņemtas vērā ar izmantošanas veida 

maiņu saistītas netiešās emisijas, un kas 

nerada ievērojamus (blakus)produktu, 

atkritumu vai atlikumu tirgu 

izkropļojumus. 

__________________ __________________ 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 

gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK 

par atkritumiem un par dažu direktīvu 

atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.). 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 

gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK 

par atkritumiem un par dažu direktīvu 

atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.). 

Pamatojums 

Tikai dažus izejvielu materiālus var iegūt bez emisijām. Ja materiālus vairs neizmantos kā 

ierasts, bet sāks izmantot biodegvielas ražošanai, tas ietekmēs citus lietotājus. Lai saprastu, 

kā klimatu ietekmēs konkrēta materiāla izmantošana alternatīvas degvielas ražošanai, ir 

jāveic modulācijas analīze, pēc kuras nosaka, ar kādiem materiāliem varētu aizstāt attiecīgo 

izejvielu un kāds varētu būt ar to saistīto emisiju apjoms. Saskaņā ar ES aprites ekonomikas 

stratēģiju un ES meža stratēģiju būtu jāņem vērā biomasas izmantošana pēc kaskādes 

principa. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

50.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (50a) Lai arī ar šo direktīvu pamatā 

izveido Savienības sistēmu atjaunojamo 
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energoresursu enerģijas veicināšanai, ar 

to arī nodrošina potenciāli labvēlīgo 

ietekmi, kāda Savienībai un dalībvalstīm 

varētu būt uz atjaunojamo energoresursu 

nozares attīstības palielināšanu trešās 

valstīs. Savienībai un dalībvalstīm būtu 

jāveicina pētniecība, izstrāde un 

ieguldījumi atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanā trešās valstīs un citās 

partnervalstīs, tādējādi stiprinot šo valstu 

vides un ekonomikas ilgtspēju un spējas 

eksportēt atjaunojamo energoresursu 

enerģiju. Turklāt atjaunojamo 

energoresursu enerģijas imports no 

partnervalstīm var palīdzēt Savienībai un 

dalībvalstīm sasniegt to vērienīgos oglekļa 

emisiju samazināšanas mērķus. 

 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

62. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(62) 2016. gada jūlijā klajā nākušajā 

Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģijā 

norādīts, ka no pārtikas kultūraugiem 

ražotu biodegvielu loma transporta sektora 

dekarbonizācijā ir ierobežota un ka šīs 

degvielas būtu pakāpeniski jāizņem no 

apgrozības un jāaizstāj ar modernajām 

biodegvielām. Lai sagatavotos pārejai uz 

modernajām biodegvielām un samazinātu 

kopējo netiešas zemes izmantošanas 

maiņas ietekmi, ir lietderīgi samazināt no 

pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem 

ražoto biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo daudzumu, ko var ieskaitīt šajā 

direktīvā noteiktā Savienības mērķrādītāja 

sasniegšanai. 

(62) Ja ganības vai lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 

paredzēta pārtikas un barības ražošanai, 

sāk izmantot biodegvielas ražošanai, 

pieprasījums pēc minētajiem produktiem, 

kas nav biodegviela, saglabājas un tas ir 

jāapmierina citā veidā — ar intensīvāku 

ražošanu, vai ražošanai atvēlot iepriekš 

lauksaimniecībā neizmantotu zemi citā 

vietā. Lauksaimniecībā neizmantotas 

zemes izmantošana lauksaimniecības 

nolūkos ir netieša zemes izmantošanas 

maiņa un var radīt būtiskas 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, ja citā 

nolūkā sāk izmantot zemi ar lielu oglekļa 

uzkrājumu. 2016. gada jūlijā klajā 

nākušajā Eiropas mazemisiju mobilitātes 

stratēģijā norādīts, ka no pārtikas 

kultūraugiem ražotu biodegvielu loma 

transporta sektora dekarbonizācijā ir 

ierobežota un ka šīs degvielas būtu 

pakāpeniski jāizņem no apgrozības un 
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jāaizstāj ar modernajām biodegvielām. Lai 

sagatavotos pārejai uz modernajām 

biodegvielām un samazinātu kopējo 

netiešas zemes izmantošanas maiņas 

ietekmi, ir lietderīgi samazināt no pārtikas 

un dzīvnieku barības kultūraugiem ražoto 

biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 

daudzumu, ko var ieskaitīt šajā direktīvā 

noteiktā Savienības mērķrādītāja 

sasniegšanai, kā arī ir lietderīgi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinā 

iekļaut aprēķinu par emisijām no netiešas 

zemes izmantošanas maiņas. 

Pamatojums 

Netiešā zemes izmantošanas maiņa (ILUC) būtu skaidri jāatzīst un jāņem vērā šīs direktīvas 

noteikumos. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

64. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(64) Modernās biodegvielas un citas 

biodegvielas un biogāze, ko ražo no IX 

pielikumā uzskaitītajām sākvielām, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidrās un gāzveida 

transporta degvielas un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģija transporta 

vajadzībām var sekmēt oglekļa emisiju 

samazināšanu, stimulējot izmaksefektīvu 

Savienības transporta sektora 

dekarbonizāciju un cita starpā uzlabojot 

energoavotu dažādošanu transporta 

sektorā, vienlaikus veicinot inovāciju, 

izaugsmi un nodarbinātību Savienības 

ekonomikā un mazinot atkarību no 

enerģijas importa. Degvielas piegādātājiem 

uzliktajam iekļaušanas pienākumam 

vajadzētu veicināt moderno degvielu, 

tostarp biodegvielu, pastāvīgu pilnveidi, un 

ir svarīgi nodrošināt, lai iekļaušanas 

pienākums arī motivētu uzlabot šā 

pienākuma izpildes vajadzībām piegādāto 

(64) Modernās biodegvielas un citas 

biodegvielas un biogāze, ko ražo no IX 

pielikumā uzskaitītajām sākvielām, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidrās un gāzveida 

transporta degvielas un atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģija transporta 

vajadzībām var sekmēt oglekļa emisiju 

samazināšanu, stimulējot izmaksefektīvu 

Savienības transporta sektora 

dekarbonizāciju un cita starpā uzlabojot 

energoavotu dažādošanu transporta 

sektorā, vienlaikus veicinot inovāciju, 

izaugsmi un nodarbinātību Savienības 

ekonomikā un mazinot atkarību no 

enerģijas importa. Tomēr nepārtikas 

sākvielas var būt saistītas ar emisijām, kas 

rodas zemes izmantošanas maiņas 

rezultātā, vai citām netiešām emisijām. 

Lai ņemtu vērā netiešās emisijas, kas 

saistītas ar dažu sākvielu ierastās 

izmantošanas veidu maiņu, šādas aplēses 
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degvielu siltumnīcefekta gāzu emisijas 

rādītājus. Komisijai vajadzētu novērtēt 

minēto degvielu siltumnīcefekta gāzu 

emisijas rādītājus, tehnisko inovāciju un 

ilgtspēju. 

būtu jāiekļauj siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aprēķinā. Šīs aplēses varētu 

mainīties, tiklīdz būtu pieejami papildu 

dati vai laika gaitā būtu mainījušies 

attiecīgo nepārtikas izejvielu tirgi. Tāpēc 

šādas aplēses būtu regulāri jāizvērtē. 
Degvielas piegādātājiem uzliktajam 

iekļaušanas pienākumam vajadzētu 

veicināt moderno degvielu, tostarp 

biodegvielu, pastāvīgu pilnveidi, un ir 

svarīgi nodrošināt, lai iekļaušanas 

pienākums arī motivētu uzlabot šā 

pienākuma izpildes vajadzībām piegādāto 

degvielu siltumnīcefekta gāzu emisijas 

rādītājus. Komisijai vajadzētu novērtēt 

minēto degvielu siltumnīcefekta gāzu 

emisijas rādītājus, tehnisko inovāciju un 

ilgtspēju. 

Pamatojums 

Lai saprastu, kā klimatu ietekmēs konkrēta materiāla izmantošana alternatīvas degvielas 

ražošanai, ir jāveic modulācijas analīze, pēc kuras nosaka, ar kādiem materiāliem varētu 

aizstāt attiecīgo izejvielu un kāds varētu būt ar to saistīto emisiju apjoms. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

69.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (69a) Biodegvielu ražošanai un ar to 

saistītajiem mērķiem un grafikiem nebūtu 

jārada nekādas izmaiņas zemes 

izmantojumā un nekādā gadījumā nebūtu 

jāietekmē pārtikas aprites ķēde. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

69.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (69b) Savienības biodegvielas politika 

nepārprotami varētu atstāt nelabvēlīgu 
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ietekmi ne tikai uz vidi, bet arī vietējo 

kopienu dzīvi, tiesībām uz zemi un 

nodrošinātību ar pārtiku, ja netiek veikti 

ilgtspējas nodrošināšanas un cilvēktiesību 

aizsardzības pasākumi. 

 

 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

73. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(73) Lauksaimnieciskās sākvielas 

biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 

un biomasas kurināmo/degvielu ražošanai 

nevajadzētu audzēt kūdrājā, jo sākvielu 

audzēšana kūdrājā radītu ievērojamus 

oglekļa uzkrājuma zudumus, ja zeme tiktu 

papildus drenēta šādam nolūkam, bet nav 

vienkārši pārliecināties, ka šāda drenēšana 

nav notikusi. 

(73) Lauksaimnieciskās sākvielas 

biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 

un biomasas kurināmo/degvielu ražošanai 

nevajadzētu audzēt kūdrājā vai mitrājā, jo 

sākvielu audzēšana kūdrājā vai mitrājā 

radītu ievērojamus oglekļa uzkrājuma 

zudumus, ja zeme tiktu papildus drenēta 

šādam nolūkam, bet nav vienkārši 

pārliecināties, ka šāda drenēšana nav 

notikusi. 

Pamatojums 

Kūdrāji un mitrāji ir dzīvotnes ar augstu saglabāšanas vērtību un vienas no svarīgākajām 

oglekļa uzkrāšanas vietām ES un pasaulē. Tomēr, ja tos degradē, tie emitē lielu daudzumu 

siltumnīcefekta gāzu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

73.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (73a) Lauksaimniecības un 

mežsaimniecības atlikumi biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas 

kurināmo vajadzībām būtu jāražo un 

jāievāc, izmantojot tādu praksi, kas 

nodrošina augsnes aizsardzību un 

neapdraud augsnes organiskā oglekļa 

uzkrājumu. 
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Pamatojums 

ES lauksaimniecības politikai jābūt saskaņotai ar ES saistībām klimata pārmaiņu un 

nabadzības mazināšanas jomā. Klimata pārmaiņas saasina vides problēmas, kas parasti skar 

lauksaimniecību visā pasaulē. Lauksaimniekiem vēl vairāk jāveicina klimata pārmaiņu 

mazināšana, izmantojot ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes.  

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

95.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (95a) Savienības un dalībvalstu 

biodegvielas politikai būtu jāatbilst ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 

principam par politikas saskaņotību 

attīstībai, kā noteikts Lisabonas līgumā. 

Proti, Savienībai un dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka to biodegvielas politika 

nerada nelabvēlīgu ietekmi uz 

jaunattīstības valstīm un ievēro vietējo 

iedzīvotāju zemes īpašuma tiesības, kā 

noteikts Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO) Konvencijā par 

pirmiedzīvotāju un cilšu tautām (Nr. 169), 

kā arī būtu jāievēro ANO Brīvprātīgās 

vadlīnijas par zemes, zivsaimniecības un 

mežu īpašumtiesību atbildīgu pārvaldību 

valsts pārtikas nodrošinājuma kontekstā, 

Atbildīgas investēšanas lauksaimniecībā 

un pārtikas sistēmās principi un ESAO un 

FAO Pamatnostādnes par atbildīgām 

lauksaimniecības piegādes ķēdēm. 

Pamatojums 

Parīzes nolīgumā ir pieprasīts, lai dalībnieki, īstenojot klimata pārmaiņu mazināšanas 

pasākumus, ievērotu starptautiskos cilvēktiesību pienākumus un pirmiedzīvotāju tiesības.  

Tajā arī noteikts, ka klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi jāīsteno, pamatojoties uz 

taisnīguma principu un saistībā ar ilgtspējīgu attīstību un centieniem izskaust nabadzību. 

Ņemot vērā, ka ES biodegvielu politika var ietekmēt zemes izmantošanu ārvalstīs, ir svarīgi 

nodrošināt, lai šie noteikumi neapdraudētu vietējo iedzīvotāju zemes īpašuma tiesības. 
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Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

99. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(99) Lai grozītu vai papildinātu 

nebūtiskus šīs direktīvas noteikumu 

elementus, būtu Komisijai jādeleģē 

pilnvaras saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu pieņemt 

aktus attiecībā uz sākvielu sarakstu tādu 

moderno biodegvielu ražošanai, kuru 

devums degvielas piegādātāju pienākuma 

izpildē transporta jomā ir ierobežots; 

transporta degvielu enerģijas satura 

pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai; 

metodiku, ar kuru nosaka, kāda 

biodegvielu daļa saražota procesā, kurā 

biomasu pārstrādā kopā ar fosilajiem 

resursiem; to, kā īstenojami nolīgumi par 

izcelsmes apliecinājumu savstarpēju 

atzīšanu; izcelsmes apliecinājumu sistēmas 

darbības uzraudzības noteikumu izveidi un 

noteikumiem, saskaņā ar kuriem aprēķina 

biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 

ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisijām 

un to fosilo kurināmo komparatorus. Ir 

īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 

minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 

ar principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 

nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu 

sagatavošanā, Eiropas Parlaments un 

Padome visus dokumentus saņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un 

minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 

piekļuve Komisijas ekspertu grupu 

sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 

sagatavošana. 

(99) Lai grozītu vai papildinātu 

nebūtiskus šīs direktīvas noteikumu 

elementus, būtu jādeleģē Komisijai 

pilnvaras saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu pieņemt 

aktus attiecībā uz izejvielu sarakstu 

moderno biodegvielu ražošanai un arī ar 

to saistīto netiešo emisiju aplēsēm; 

transporta degvielu enerģijas satura 

pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai; 

metodiku, ar kuru nosaka, kāda 

biodegvielu daļa saražota procesā, kurā 

biomasu pārstrādā kopā ar fosilajiem 

resursiem; to, kā īstenojami nolīgumi par 

izcelsmes apliecinājumu savstarpēju 

atzīšanu; izcelsmes apliecinājumu sistēmas 

darbības uzraudzības noteikumu izveidi un 

noteikumiem, saskaņā ar kuriem aprēķina 

biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 

ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisijām 

un to fosilo kurināmo komparatorus. Ir 

īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 

minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 

ar principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 

nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu 

sagatavošanā, Eiropas Parlaments un 

Padome visus dokumentus saņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un 

minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 

piekļuve Komisijas ekspertu grupu 

sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 

sagatavošana. 

Pamatojums 

Paskaidrojums par to, ka, apsverot dažādas sākvielas, tiek pilnīgi ņemtas vērā netiešās 

emisijas. 
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Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

101.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (101a) Pasaulē 1,4 miljardiem cilvēku nav 

pieejama elektroenerģija. Apmēram 

3 miljardi cilvēki ēdiena gatavošanai 

izmanto tradicionālos kurināmā veidus, 

tādus kā ogles un koksne, un nereti viņu 

mājās ir slikta ventilācija. Ik gadu gandrīz 

2 miljoni cilvēku mirst no pneimonijas un 

hroniskām plaušu saslimšanām, ko rada 

minēto kurināmā veidu izmantošana. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

101.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (101b) Jaunattīstības valstis aizvien 

biežāk pieņem atjaunojamo 

energoresursu politiku valsts līmenī, jo tās 

vēlas enerģiju ražot no atjaunojamiem 

energoresursiem, lai apmierinātu augošo 

enerģijas pieprasījumu. Vairāk nekā 

173 valstis, tostarp 117 jaunattīstības 

valstis vai jaunās tirgus ekonomikas 

valstis, ir līdz 2015. gada beigām 

noteikušas atjaunojamo energoresursu 

mērķrādītājus. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

101.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (101c) Enerģijas izmantošana 

jaunattīstības valstīs ir cieši saistīta ar 
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vairākiem šādiem sociāliem jautājumiem: 

nabadzības mazināšana, izglītība, 

veselība, iedzīvotāju skaita pieaugums, 

nodarbinātība, uzņēmumi, sakari, 

urbanizācija un iespēju trūkums 

sievietēm. Ar atjaunojamo energoresursu 

enerģiju kopīgi var risināt gan, attīstības, 

gan vidiskos uzdevumus. Iepriekšējos 

gados būtiski ir attīstījušās alternatīvā 

kurināmā tehnoloģijas, kā rezultātā 

uzlabojušies gan darbības rezultāti, gan 

arī samazinājušās izmaksas. Turklāt 

daudzas jaunattīstības valstis ir īpaši labās 

izejas pozīcijās, lai varētu attīstīt jaunas 

energoražošanas tehnoloģijas. Papildus 

attīstības un vidiskiem ieguvumiem ar 

atjaunojamo energoresursu enerģiju var 

uzlabot drošību un ekonomisko stabilitāti. 

Ja biežāk izmantotu atjaunojamos 

energoresursus, varētu samazināt 

atkarību no dārga fosilās degvielas 

importa un daudzas valstis spētu uzlabot 

savu maksājumu bilanci. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī direktīva izveido vienotu satvaru 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanas veicināšanai. Tā nosaka 

saistošu Savienības mērķrādītāju attiecībā 

uz atjaunojamo energoresursu enerģijas 

kopējo īpatsvaru enerģijas bruto 

galapatēriņā 2030. gadā . Tā arī nosaka 

noteikumus par finansiālu atbalstu no 

atjaunojamiem energoresursiem saražotai 

elektroenerģijai, atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas pašpatēriņu 

un atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes un transporta sektorā, 

reģionālo sadarbību dalībvalstu starpā un ar 

trešām valstīm, izcelsmes apliecinājumiem, 

administratīvajām procedūrām un 

Šī direktīva izveido vienotu satvaru 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanas veicināšanai. Tā nosaka 

obligātus Savienības un nacionālos 

mērķrādītājus attiecībā uz atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo īpatsvaru 

enerģijas bruto galapatēriņā 2030. gadā. 

Tā arī nosaka noteikumus par finansiālu 

atbalstu no atjaunojamiem energoresursiem 

saražotai elektroenerģijai, atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas pašpatēriņu 

un atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes un transporta sektorā, 

reģionālo sadarbību dalībvalstu starpā un ar 

trešām valstīm, izcelsmes apliecinājumiem, 

administratīvajām procedūrām un 
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informāciju un mācībām. Tā nosaka 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijus biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas kurināmajiem/degvielām. 

informāciju un mācībām. Tā nosaka 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijus biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas kurināmajiem/degvielām. 

Pamatojums 

Parīzes nolīguma mērķu sasniegšana ietver atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvara 

palielinājumu gan ES līmenī, gan dalībvalsts līmenī. Dalībvalsts mērķi, kas atbilst ES mērķim, 

ļaus efektīvi sasniegt ES vispārējo mērķi. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – na apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 na) “enerģētiskie kultūraugi” ir 

kultūraugi, ko audzē lauksaimniecības 

zemē kā galvenos kultūraugus 

galvenokārt enerģijas iegūšanas 

vajadzībām, izņemot atlikumus un 

atkritumus; 

Pamatojums 

Definīcijas precizēšana. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Savienības saistošais vispārējais 

mērķrādītājs 2030. gadam 

Saistošie vispārējie Savienības un 

nacionālie mērķrādītāji 2030. gadam 

Pamatojums 

Vajadzīgā saskaņošana ar 1. pantu. 
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Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Lai sasniegtu 3. punktā noteiktos 

mērķus, dalībvalstis nodrošina, ka to 

valsts mērķrādītāji ir izstrādāti tā, lai 

atbilstu atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijai, kas noteikta Direktīvā 

2008/98/EK, jo īpaši attiecībā uz meža un 

lauksaimnieciskās biomasas patērēšanu 

enerģijas ieguves nolūkā, un lai tie 

atbilstu aprites ekonomikas un kaskādes 

izmantošanas principiem. Šajā nolūkā 

dalībvalstis sistemātiski pārskata savus 

valsts mērķrādītājus, lai nodrošinātu 

atbilstību šiem principiem. 

Pamatojums 

ES un tās dalībvalstis īsteno programmu 2030. gadam iekšējā un ārējā politikā, ņemot vērā 

savstarpējās saiknes starp dažādiem IAM, kā arī savu iekšzemes darbību plašāko ietekmi 

starptautiskā un pasaules mērogā. Attiecīgi atbilstīgā gadījumā, tostarp šajā direktīvā, būtu 

jāpiemēro aprites ekonomikas un kaskādes izmantošanas principi, lai rādītu piemēru trešām 

valstīm. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) elektroenerģija ir ražota saskaņā 

ar starptautiskajiem tiesību aktiem, 

tostarp tiesību aktiem cilvēktiesību jomā; 

Pamatojums 

Direktīvas noteikumiem nevajadzētu netīši atbalstīt elektroenerģijas ražošanu, kas tiek veikta 

saskaņā ar nosacījumiem, kuri ir pretrunā starptautiskajām tiesībām. 
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Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 3. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) pieteikums attiecas uz kopprojektu, 

kurš atbilst 2. punkta b) un c) apakšpunktā 

noteiktajiem kritērijiem un 

kurā starpsavienotāju izmantos pēc tā 

nodošanas ekspluatācijā, kā arī uz 

elektroenerģijas apjomu, kas nav lielāks 

par to apjomu, kuru eksportēs uz Savienību 

pēc starpsavienotāja nodošanas 

ekspluatācijā. 

e) pieteikums attiecas uz kopprojektu, 

kurš atbilst 2. punkta b), c) un 

ca) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem 

un kurā starpsavienotāju izmantos pēc tā 

nodošanas ekspluatācijā, kā arī uz 

elektroenerģijas apjomu, kas nav lielāks 

par to apjomu, kuru eksportēs uz Savienību 

pēc starpsavienotāja nodošanas 

ekspluatācijā. 

Pamatojums 

Grozījums vajadzīgs, lai nodrošinātu saskaņotību ar iepriekšējā punkta ca) apakšpunktam, 

kas pievienots ar 25. grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 5. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) iekļauj rakstisku tās trešās valsts 

izdotu apliecinājumu par b) un 

c) apakšpunktu, kuras teritorijā iekārtu ir 

paredzēts nodot ekspluatācijā, un norāda to 

iekārtas saražotās elektroenerģijas daļu vai 

daudzumu, ko šī trešā valsts lietos 

iekšzemē. 

d) iekļauj rakstisku tās trešās valsts 

izdotu apliecinājumu par 2. punkta b), c) 

un ca) apakšpunktu, kuras teritorijā iekārtu 

ir paredzēts nodot ekspluatācijā, un norāda 

to iekārtas saražotās elektroenerģijas 

daļu vai daudzumu, ko šī trešā valsts lietos 

iekšzemē. 

Pamatojums 

Grozījums vajadzīgs, lai nodrošinātu saskaņotību ar iepriekšējā 2. punkta ca) apakšpunktu, 

kas pievienots ar 25. grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 11. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. Dalībvalstis neatzīst trešās valsts 

izdotus izcelsmes apliecinājumus, ja vien 

Komisija ar šo trešo valsti nav parakstījusi 

nolīgumu par to, ka tās savstarpēji atzīst 

Savienībā izdotos izcelsmes 

apliecinājumus un izcelsmes 

apliecinājumus, kas izdoti saderīgās 

attiecīgās valsts izcelsmes apliecinājumu 

sistēmās, tieša enerģijas importa vai 

eksporta gadījumā. Komisija ir pilnvarota 

šo nolīgumu izpildes panākšanai pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu. 

11. Dalībvalstis neatzīst trešās valsts 

izdotus izcelsmes apliecinājumus, ja vien 

Komisija ar šo trešo valsti nav parakstījusi 

nolīgumu par to, ka tās savstarpēji atzīst 

Savienībā izdotos izcelsmes 

apliecinājumus un izcelsmes 

apliecinājumus, kas izdoti saderīgās 

attiecīgās valsts izcelsmes apliecinājumu 

sistēmās, tieša enerģijas importa vai 

eksporta gadījumā. Komisija ir pilnvarota 

šo nolīgumu izpildes panākšanai pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu. Šie 

nolīgumi atbilst starptautiskajiem tiesību 

aktiem, tostarp tiesību aktiem cilvēktiesību 

jomā, kā arī visiem attiecīgajiem 

Komisijas lēmumiem un Eiropas 

Savienības Tiesas judikatūrai. 

Pamatojums 

Iespējai iekļaut importēto atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvara aprēķinā jāatbilst starptautiskajiem un ES tiesību aktiem. 

Šajā saistībā nedrīkst pazemināt cilvēktiesību standartus vai radīt negodīgu konkurenci. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 4. daļa – b punkts – 1 daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) lai aprēķinātu skaitītāju, ņem vērā 

visiem transporta sektoriem piegādāto 

moderno biodegvielu un citu no 

IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām 

saražoto biodegvielu un biogāzes, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidro un gāzveida 

transporta degvielu un no atkritumiem 

iegūto fosilo degvielu enerģijas saturu un 

autotransporta līdzekļiem piegādāto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju. 

b) lai aprēķinātu skaitītāju, ņem vērā 

visiem transporta sektoriem piegādāto 

moderno biodegvielu un citu no 

IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām 

saražoto biodegvielu un biogāzes, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidro un gāzveida 

transporta degvielu un visām transporta 

nozarēm piegādāto atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju. 
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Pamatojums 

Programma 2030. gadam un tās 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) ir vispārēji un attiecas 

uz visām valstīm visos attīstības posmos, pamatojoties uz valsts atbildību un kopīgu atbildību. 

Nav pareizi iekļaut Atjaunojamo energoresursu direktīvā fosilā kurināmā veidus, pat no 

atkritumiem iegūtā kurināmā veidus, jo īpaši ņemot vērā, ka ES enerģētikas politiku varētu 

izmantot par paraugu starptautiskajās sarunās. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 4. daļa – ca punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) lai aprēķinātu gan skaitītāju, gan 

saucēju, ņem vērā tikai biodegvielas un 

bioloģiskos šķidros kurināmos, kas ražoti 

no sākvielām, kuras iegūtas vai ražotas 

Savienībā. 

Pamatojums 

Ilgtspējības mērķiem, kā arī lai ņemtu vērā tiešas netiešas zemes izmantošanas maiņas 

ietekmi, par ilgtspējīgām ir uzskatāmas tikai tās biodegvielas/bioloģiskie šķidrie kurināmie, 

kas ražoti no izejvielām (tostarp atkritumiem), kuru izcelsme ir ES. 

 

 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – v punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

v) izstrāde nepārsniedz meža 

ilgtermiņa produktivitātes jaudu; 

v) izstrāde saglabā vai uzlabo meža 

ilgtermiņa produktivitātes jaudu; 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. daļa – b punkts – i apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) meža biomasas izstrāde ir veikta i) meža biomasas izstrāde ir veikta 
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saskaņā ar likumīgu atļauju; likumīgi; 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – v punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

v) izstrāde nepārsniedz meža 

ilgtermiņa produktivitātes jaudu. 

v) izstrāde saglabā vai uzlabo meža 

ilgtermiņa produktivitātes jaudu. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a No lauksaimnieciskās vai meža 

biomasas ražotas biodegvielas, bioloģiskie 

šķidrie kurināmie un biomasas degvielas, 

ko ņem vērā 1. punkta pirmās daļas a), b) 

un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 

atbilst šādām prasībām: 

 a) izejvielas iegūst no zemes vai 

mežiem, attiecībā uz kuriem ievēro trešo 

personu tiesības, kas saistītas ar zemes vai 

meža izmantošanu un īpašumtiesībām, 

saņemot šo trešo personu brīvprātīgu, 

iepriekšēju un apzinātu piekrišanu, 

piedaloties pārstāvības iestādēm un 

organizācijām; 

 b) ir ievērotas trešo personu 

cilvēktiesības un darba ņēmēju tiesības, 

kā arī 

 c) nav apdraudēta pārtikas un 

dzīvnieku barības pieejamība trešām 

personām. 

 Šajā saistībā prioritārā kārtā pilnībā 

ievēro vietējo iedzīvotāju zemes īpašuma 

tiesības saskaņā ar SDO Konvenciju 

Nr. 169, kā arī ANO Brīvprātīgās 

vadlīnijas par zemes, zivsaimniecības un 

mežu īpašumtiesību atbildīgu pārvaldību 
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valsts pārtikas nodrošinājuma kontekstā, 

Atbildīgas investēšanas lauksaimniecībā 

un pārtikas sistēmās principus un ESAO 

un FAO Pamatnostādnes par atbildīgām 

lauksaimniecības piegādes ķēdēm. 

 Šā punkta izpratnē termins “trešās 

personas” apzīmē vietējo iedzīvotāju un 

pirmiedzīvotāju kopienas vai citas 

personas, kuras iesaistītas izejvielu 

ražošanā vai ievākšanā vai kuras tiek 

ietekmētas izejvielu ražošanas vai ieguves 

darbību rezultātā. 

Pamatojums 

Biomasas audzēšanas un ievākšanas procesā būtu jāaizsargā trešo personu tiesības, jāievēro 

darba tiesības un jānodrošina aizsardzība pret nelabvēlīgu ietekmi uz pārtikas 

nodrošinājumu. 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. Šā panta 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos 

dalībvalstis var noteikt papildu ilgtspējas 

prasības biomasas 

kurināmajiem/degvielām. 

10. Šā panta 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos 

dalībvalstis var noteikt papildu ilgtspējas 

prasības, biodegvielām, bioloģiskajiem 

šķidrajiem kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām. 

Pamatojums 

Dalībvalstu tiesības noteikt papildu ilgtspējas prasības nevajadzētu attiecināt tikai uz 

biomasas degvielu. 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis veic pasākumus, ar ko 

nodrošinātu pienācīgu, visaptverošu un uz 
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cilvēktiesībām balstītu ilgtspēju attiecībā 

uz biodegvielu izmantošanu, lai risinātu 

tiesību uz zemi un citus ar tiesībām 

saistītus jautājumus, kas izriet no 

biodegvielas ražošanas un importēšanas. 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma noklusējuma vērtība 

ražošanas paņēmienam ir noteikta 

V pielikuma A vai B daļā biodegvielām un 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

VI pielikuma A daļā biomasas 

kurināmajiem/degvielām un ja el vērtība 

šīm biodegvielām vai bioloģiskajiem 

šķidrajiem kurināmajiem ir aprēķināta 

saskaņā ar V pielikuma C daļas 

7. punktu un šiem biomasas 

kurināmajiem/degvielām ir aprēķināta 

saskaņā ar VI pielikuma B daļas 7. punktu 

un ir vienāda ar vai mazāka par nulli, 

izmanto minēto noklusējuma vērtību; 

a) ja siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma noklusējuma vērtība 

ražošanas paņēmienam ir noteikta 

V pielikuma A vai B daļā biodegvielām un 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

VI pielikuma A daļā biomasas 

kurināmajiem/degvielām un ja el vērtība 

šīm biodegvielām vai bioloģiskajiem 

šķidrajiem kurināmajiem ir aprēķināta 

saskaņā ar V pielikuma C daļas 7. punktu 

un šiem biomasas kurināmajiem/degvielām 

ir aprēķināta saskaņā ar VI pielikuma 

B daļas 7. punktu un ir vienāda ar vai 

mazāka par nulli, izmanto minēto 

noklusējuma vērtību, no kuras atņem no 

netiešas zemes izmantošanas maiņas (kā 

norādīts VIII pielikuma A daļā) vai no 

netiešām emisijām (kā norādīts 

VIII pielikuma Ba daļā) iegūtā 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

noklusējuma vērtību; 

Pamatojums 

Tikai dažus izejvielu materiālus var iegūt bez emisijām. Ja materiālus vairs neizmantos kā 

ierasts, bet sāks izmantot biodegvielas ražošanai, tas ietekmēs citus lietotājus. Lai būtu 

priekšstats par to, kā klimatu ietekmēs konkrēta materiāla izmantošana alternatīvas degvielas 

ražošanai, SEG aiztaupījuma robežvērtība būtu jāaprēķina, ņemot vērā netiešo oglekļa 

emisiju aplēses, kas balstās uz modulācijas analīzi, pēc kuras nosaka, ar kādiem materiāliem 

varētu aizstāt attiecīgo izejvielu un kāds varētu būt ar to saistīto emisiju apjoms. 
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Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) izmanto faktisko vērtību, kas 

aprēķināta saskaņā ar V pielikuma C daļā 

noteikto metodiku biodegvielām un 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

saskaņā ar VI pielikuma B daļā izklāstīto 

metodiku biomasas 

kurināmajiem/degvielām; 

b) izmanto faktisko vērtību, kas 

aprēķināta saskaņā ar V pielikuma C daļā 

noteikto metodiku biodegvielām un 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

saskaņā ar VI pielikuma B daļā izklāstīto 

metodiku biomasas 

kurināmajiem/degvielām, un no šīs 

faktiskās vērtības atņem no netiešas zemes 

izmantošanas maiņas (kā norādīts 

VIII pielikuma A daļā) vai no netiešām 

emisijām (kā norādīts VIII pielikuma 

Ba daļā) iegūtā siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma noklusējuma 

vērtību; 

Pamatojums 

Tikai dažus izejvielu materiālus var iegūt bez emisijām. Ja materiālus vairs neizmantos kā 

ierasts, bet sāks izmantot biodegvielas ražošanai, tas ietekmēs citus lietotājus. Lai būtu 

priekšstats par to, kā klimatu ietekmēs konkrēta materiāla izmantošana alternatīvas degvielas 

ražošanai, SEG aiztaupījuma robežvērtība būtu jāaprēķina, ņemot vērā netiešo oglekļa 

emisiju aplēses, kas balstās uz modulācijas analīzi, pēc kuras nosaka, ar kādiem materiāliem 

varētu aizstāt attiecīgo izejvielu un kāds varētu būt ar to saistīto emisiju apjoms. Šis 

grozījums ir nedalāmi saistīts ar 25. panta 1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) izmanto vērtību, kas aprēķināta kā 

V pielikuma C daļas 1. punktā 

minēto formulu faktoru summa, 

kur dezagregētās noklusējuma vērtības 

V pielikuma D vai E daļā var izmantot kā 

dažus faktorus un faktiskās vērtības, kas 

aprēķinātas saskaņā ar V pielikuma C daļā 

izklāstīto metodiku – kā visus 

citus faktorus; vai 

c) izmanto vērtību, kas aprēķināta kā 

V pielikuma C daļas 1. punktā minēto 

formulu faktoru summa, kur dezagregētās 

noklusējuma vērtības V pielikuma D vai 

E daļā var izmantot kā dažus faktorus un 

faktiskās vērtības, kas aprēķinātas saskaņā 

ar V pielikuma C daļā izklāstīto metodiku 

– kā visus citus faktorus, un no šīs 

aprēķinātās vērtības atņem no netiešas 
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zemes izmantošanas maiņas (kā norādīts 

VIII pielikuma A daļā) vai no netiešām 

emisijām (kā norādīts VIII pielikuma 

Ba daļā) iegūtā siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma noklusējuma 

vērtību; vai 

Pamatojums 

Tikai dažus izejvielu materiālus var iegūt bez emisijām. Ja materiālus vairs neizmantos kā 

ierasts, bet sāks izmantot biodegvielas ražošanai, tas ietekmēs citus lietotājus. Lai būtu 

priekšstats par to, kā klimatu ietekmēs konkrēta materiāla izmantošana alternatīvas degvielas 

ražošanai, SEG aiztaupījuma robežvērtība būtu jāaprēķina, ņemot vērā netiešo oglekļa 

emisiju aplēses, kas balstās uz modulācijas analīzi, pēc kuras nosaka, ar kādiem materiāliem 

varētu aizstāt attiecīgo izejvielu un kāds varētu būt ar to saistīto emisiju apjoms. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) izmantojot vērtību, kas aprēķināta 

kā VI pielikuma B daļas 1. punktā minēto 

formulu faktoru summa, kur dezagregētās 

noklusējuma vērtības VI pielikuma C daļā 

var izmantot kā dažus faktorus un faktiskās 

vērtības, kas aprēķinātas saskaņā ar 

VI pielikuma B daļā izklāstīto metodiku, – 

kā visus citus faktorus. 

d) izmanto vērtību, kas aprēķināta kā 

VI pielikuma B daļas 1. punktā minēto 

formulu faktoru summa, kur dezagregētās 

noklusējuma vērtības VI pielikuma C daļā 

var izmantot kā dažus faktorus un faktiskās 

vērtības, kuras aprēķinātas saskaņā ar 

VI pielikuma B daļā izklāstīto 

metodiku, — kā visus citus faktorus, un no 

šīs aprēķinātās vērtības atņem no netiešas 

zemes izmantošanas maiņas (kā norādīts 

VIII pielikuma A daļā) vai no netiešo 

emisiju apjoma (kā norādīts 

VIII pielikuma Ba daļā) iegūtā 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

noklusējuma vērtību; 

Pamatojums 

Tikai dažus izejvielu materiālus var iegūt bez emisijām. Ja materiālus vairs neizmantos kā 

ierasts, bet sāks izmantot biodegvielas ražošanai, tas ietekmēs citus lietotājus. Lai būtu 

priekšstats par to, kā klimatu ietekmēs konkrēta materiāla izmantošana alternatīvas degvielas 

ražošanai, SEG aiztaupījuma robežvērtība būtu jāaprēķina, ņemot vērā netiešo oglekļa 

emisiju aplēses, kas balstās uz modulācijas analīzi, pēc kuras nosaka, ar kādiem materiāliem 

varētu aizstāt attiecīgo izejvielu un kāds varētu būt ar to saistīto emisiju apjoms. 
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Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

30. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija uzrauga Savienībā 

patērēto biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu 

izcelsmi un to ražošanas ietekmi, tostarp 

ar ražošanas izspiešanu saistīto ietekmi, uz 

zemes izmantošanu Savienībā un 

galvenajās trešajās piegādātājās valstīs. 

Šādas uzraudzības pamatā ir 

dalībvalstu integrētie nacionālie 

enerģētikas un klimata plāni un attiecīgie 

progresa ziņojumi, kas prasīti Regulas [par 

pārvaldību] 3., 15. un 18. pantā, un 

attiecīgo trešo valstu, starpvaldību 

organizāciju ziņojumi, zinātniskie pētījumi 

un visa cita attiecīgā informācija. Komisija 

arī uzrauga preču cenu izmaiņas, kas 

saistītas ar biomasas izmantošanu enerģijas 

ražošanai, kā arī jebkādu ar to saistīto 

pozitīvo un negatīvo ietekmi uz 

pārtikas nodrošinājumu.  

1. Komisija uzrauga Savienībā 

patērēto biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu 

izcelsmi, kā arī atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošanas no 

minētajiem un citiem avotiem ietekmi, 

tostarp ar ražošanas izspiešanu saistīto 

ietekmi, uz zemes izmantošanu Savienībā 

un trešajās piegādātājās valstīs. 

Šādas uzraudzības pamatā ir 

dalībvalstu integrētie nacionālie 

enerģētikas un klimata plāni un attiecīgie 

progresa ziņojumi, kas prasīti Regulas [par 

pārvaldību] 3., 15. un 18. pantā, un 

attiecīgo trešo valstu, starpvaldību 

organizāciju ziņojumi, zinātniskie pētījumi 

un visa cita attiecīgā informācija. Komisija 

arī uzrauga preču cenu izmaiņas, kas 

saistītas ar biomasas izmantošanu enerģijas 

ražošanai, kā arī jebkādu ar to saistīto 

pozitīvo un negatīvo ietekmi uz 

pārtikas nodrošinājumu.  

Pamatojums 

Būtu jāizmanto visaptveroša pieeja, kas pieļauj salīdzināšanu. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

30. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija līdz 2023. gada 

31. decembrim novērtē, vai 26. pantā 

noteiktie kritēriji efektīvi novērš 

ilgtnespējīgas meža un lauksaimnieciskās 

biomasas izmantošanu, vai tie veicina 

biomasas izmantošanu pēc kaskādes 

principa un vai tie risina biomasas radīto 
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tiešo un netiešo oglekļa dioksīda emisiju 

problēmu, tostarp mežsaimniecības jomā, 

un vajadzības gadījumā Komisija iesniedz 

priekšlikumu attiecīgo prasību grozīšanai. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar jaunu ilgtspējības kritēriju ieviešanu meža un 

lauksaimnieciskai biomasai, kā arī ar 26. panta grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – g punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) palmu eļļas ražošanas šķidrās 

atliekas un tukši palmu augļu ķekari; 

svītrots 

Pamatojums 

ES enerģētikas politikai jābūt saskaņotai ar politikas saskaņotības attīstībai principu un 

programmas 2030. gadam izpildi. Šīs sākvielas ir saistītas ar ilgtnespējīgas pirmās paaudzes 

biodegvielas ražošanu un palielinās to ekonomisko vērtību, tādējādi apdraudot, piemēram, 

tiesības uz pārtiku un tiesības uz zemi jaunattīstības valstīs. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) jēlglicerīns; svītrots 

Pamatojums 

Šī sākviela ir saistīta ar ilgtnespējīgas biodīzeļdegvielas ražošanu. 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – p punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

p) cits nepārtikas celulozes materiāls, 

kā definēts 2. panta otrās daļas 

s) apakšpunktā; 

svītrots 

Pamatojums 

Zemē audzētu enerģētisko kultūraugu popularizēšana nav saderīga ar ES apņemšanos īstenot 

Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – q punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

q) cits lignocelulozes materiāls, kā 

definēts 2. panta otrās daļas 

r) apakšpunktā, izņemot zāģbaļķus un 

finierklučus; 

svītrots 

Pamatojums 

Būtu jāveicina tikai nepārprotamu koksnes atkritumu izmantošana, lai izvairītos no mežu 

izciršanas vai pārmērīgas mežu izmantošanas. 
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