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ĪSS PAMATOJUMS 

 Savienība un tās dalībvalstis ir ratificējušas Parīzes nolīgumu, apņemoties ierobežot 

temperatūras paaugstināšanos pasaulē krietni zem 2°C, vienlaikus arī cenšoties panākt, ka šī 

paaugstināšanās nepārsniedz 1,5°C. Lai sasniegtu šos mērķus, izšķiroši svarīga ir strauja 

pāreja uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu.  

Komisija savā priekšlikumā ierosina ES kopēju mērķi — atjaunojamo energoresursu īpatsvars 

vismaz 27 % apmērā, bet tas nozīmē tikai 6 % palielinājumu 10 gadu laikā, salīdzinājumā ar 

īpatsvaru, ko iecerēts nodrošināt 2020. gadā, un tādējādi faktiski tiek palēnināta atjaunojamo 

energoresursu ieviešana salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Atzinuma sagatavotājs ierosina 

vērienīgāku — 35 % atjaunojamo energoresursu īpatsvara mērķi 2030. gadam, līdztekus 

saistošiem nacionāliem mērķrādītājiem, nosakot arī prioritāru piekļuvi un izcelsmes 

apliecinājumu sistēmu, kas kalpo vienīgi kā izsekojamības un uzskaites instruments. 

Kad likumdevēji ar mērķrādītājiem un subsīdijām veicina konkrēta energoresursa 

izmantošanu, viņi ir atbildīgi par iespējamām negatīvām sekām videi vai ekonomikai kopumā, 

tāpēc saskaņā ar piesardzības principu ir jāparedz atbilstīgi aizsardzības pasākumi. Ja gribam 

cīnīties pret klimata pārmaiņām, tad vienīgā veicināmā bioenerģija ir tā, kas ražota no 

atkritumiem un atlikumiem, nosakot pienācīgus aizsardzības pasākumus attiecībā uz augsnes 

kvalitāti, augsnes oglekli un bioloģisko daudzveidību, kā arī citu izmantojumu aizstāšanu. 

Tādi politikas virzieni, kas palielina emisiju risku vai apdraud mežu dabiskās oglekļa dioksīda 

piesaistītājsistēmas, traucē sasniegt Parīzes nolīguma mērķus.    

Attiecībā uz transportu — atbalstu, ko ES sniedz biodegvielas ražošanai no kultūraugiem, 

priekšlikumā ir ierosināts pamazām novirzīt labākai, no atjaunojamiem energoresursiem 

iegūtai transporta degvielai, piemēram, modernām biodegvielām un atjaunojamo resursu 

elektroenerģijai. Pakāpeniski tiek samazināts no kultūraugiem saražotas biodegvielas 

maksimālais īpatsvars, ko drīkst ierēķināt atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķrādītāju 

sasniegšanas apjomā — no 7 % uz 0 % 2030. gadā. No palmu eļļas ražotas biodegvielas un 

bioloģiskā šķidrā kurināmā devumam, sākot no 2021. gadā vajadzēt būt vienādam ar 0. 

Komisijai būtu jāizstrādā metodika biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ar zemu 

netiešās zemes izmantošanas maiņas risku sertificēšanai. 

Priekšlikumā arī ierosināts noteikt, ka degvielas piegādātājiem ir jāpanāk, lai to piegādātajās 

transporta degvielās pakāpeniski, — līdz 2030. gadam sasniedzot 9 %, tiktu iekļautas 

modernās biodegvielas, atjaunojamo energoresursu elektroenerģija un deviela, kas iegūta, 

izmantojot uztverto oglekli. Šim minimālajam īpatsvaram būtu jāatbilst siltumnīcefekta gāzu 

emisiju intensitātes samazinājumam vismaz par 7 % salīdzinājumā ar 2020. gadu. Ir svarīgi 

pārliecināties, vai attiecīgās biodegvielas nodrošina siltumnīcefekta gāzu emisiju būtisku 

samazinājumu. Tikai dažus izejvielu materiālus var iegūt bez emisijām. Ja materiālus vairs 

neizmantos kā ierasts, bet sāks izmantot biodegvielas ražošanai, tas ietekmēs citus lietotājus. 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma robežvērtība modernajai biodegvielai 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. 

Ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu nebūtu jāatļauj fosilā kurināmā izmantošana, pat ja 

tas iegūts no atkritumiem. No atkritumiem iegūta fosilā kurināmā/degvielas izmantošana būtu 

jāveicina ar citiem instrumentiem, īstenojot Savienības aprites ekonomikas stratēģiju. 
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Atjaunojamo energoresursu elektroenerģija ir tīrākais degvielas veids, kāds pieejams 

transporta nozarē, un pašlaik tas ir labākais risinājums, ko var noturīgi ieviest aizvien 

vērienīgāk. Taču, lai plašā mērogā sāktu izmantot elektrisko transportu, ir vajadzīgi stimuli 

gan pieprasījumam, gan piedāvājumam. Lai veicinātu elektrotransportlīdzekļu izmantošanu, 

izšķiroši svarīgi ir nodrošināt pietiekamu uzlādes tīklu.   

Tiek sagaidīts, ka modernās biodegvielas pārsvarā būs nozīmīgs aviācijas radīto 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas faktors. Aviācijai piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas daudzumu ierēķinās apjomā, kas vajadzīgs, lai izpildītu visai 

transporta nozarei noteikto iekļaušanas pienākumu. 

Atzinuma projekta mērķis ir arī vienkāršot un samazināt administratīvo slogu. Viens no šajā 

nolūkā ierosinātajiem pasākumiem ir 28 valstu datubāzes pārveidot par vienotu ES datubāzi, 

kurā degvielas piegādātāji reģistrē veiktos darījumus, tiem noteiktā iekļaušanas pienākuma 

izpildei. 

 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Eiropas Parlaments savās 

rezolūcijās “Klimata un enerģētikas 

politikas satvars 2030. gadam” un 

“Progresa ziņojums par atjaunojamo 

enerģiju” atzinīgi izteicies par saistošu 

Savienības 2030. gada mērķrādītāju, kas 

paredzētu vismaz 30 % kopējā enerģijas 

galapatēriņa nodrošināt no atjaunojamiem 

energoresursiem, uzsverot, ka šis 

mērķrādītājs būtu jāīsteno, izvirzot 

atsevišķus nacionālos mērķrādītājus, kuru 

nospraušanā tiktu ņemti vērā katras 

dalībvalsts apstākļi un iespējas. 

(6) Eiropas Parlaments savās 

rezolūcijās “Klimata un enerģētikas 

politikas satvars 2030. gadam” un 

“Progresa ziņojums par atjaunojamo 

enerģiju” atzinīgi izteicies par saistošu 

Savienības 2030. gada mērķrādītāju, kas 

paredzētu vismaz 30 % kopējā enerģijas 

galapatēriņa nodrošināt no atjaunojamiem 

energoresursiem, uzsverot, ka šis 

mērķrādītājs būtu jāīsteno, izvirzot 

atsevišķus nacionālos mērķrādītājus, kuru 

nospraušanā tiktu ņemti vērā katras 

dalībvalsts apstākļi un iespējas. Rezolūcijā 

par progresa ziņojumu par atjaunojamo 

enerģiju Eiropas Parlaments spēra soli 

tālāk, uzsverot, ka Parīzes nolīguma 

kontekstā būtu vēlams daudz vērienīgāks 

Savienības mērķrādītājs. 
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Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Tāpēc ir lietderīgi Savienībai 

noteikt saistošu mērķrādītāju — vismaz 

27 % atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru. Dalībvalstīm savs devums šā 

mērķrādītāja sasniegšanā būtu jānosaka 

savu integrēto nacionālo enerģētikas un 

klimata plānu ietvaros atbilstoši Regulā 

[par pārvaldību] noteiktajam pārvaldības 

procesam. 

(7) Tāpēc ir lietderīgi papildus 

saistošiem nacionālajiem mērķrādītājiem 

noteikt Savienībai saistošu mērķrādītāju — 

vismaz 35 % atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru. Dalībvalstīm savs 

devums šā mērķrādītāja sasniegšanā būtu 

jānosaka savu integrēto nacionālo 

enerģētikas un klimata plānu ietvaros 

atbilstoši Regulā [par pārvaldību] 

noteiktajam pārvaldības procesam. 

 

Grozījums Nr.  3 

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. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Dalībvalstīm būtu jāapsver, kādā 

mērā? dažādu enerģijas avotu 

izmantošana ir saderīga ar mērķi 

ierobežot sasilšanu līdz 1,5°C, salīdzinot 

ar pirmsindustriālo līmeni, un saderīga ne 

tikai ar mērķi izveidot ekonomiku, kurā 

neizmanto fosilo enerģiju, bet arī ar 

mazoglekļa ekonomiku. Pilnvaras 

pieņemt tiesību aktus šajā ziņā būtu 

jādeleģē Komisijai, lai novērtētu, kāds ir 

dažādo atjaunojamo energoresursu 

devums šo mērķu sasniegšanā, 

pamatojoties uz atmaksāšanās periodu un 

rezultātiem, salīdzinot ar fosilajiem 

kurināmajiem, un apsvērt iespēju 

ierosināt maksimālo pieļaujamo 

atmaksāšanās periodu kā ilgtspējības 

kritēriju, jo īpaši lignocelulozes biomasai. 

Pamatojums 

Grozījums ir saistīts ar 26. pantā minētajiem ilgtspējības kritērijiem, kas ir vieni no izšķiroši 

svarīgiem elementiem Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārskatīšanā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Ja atjaunojamo energoresursu 

īpatsvars Savienības līmenī neatbilst 

Savienības trajektorijai virzībā uz vismaz 

27 % atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķrādītāju, dalībvalstīm būtu jāveic 

papildu pasākumi. Kā noteikts Regulā [par 

pārvaldību], ja Komisija, vērtējot 

integrētos nacionālos enerģētikas un 

klimata plānus, konstatē vēriena 

nepietiekamību, tā var Savienības līmenī 

veikt pasākumus minētā mērķrādītāja 

garantētai sasniegšanai. Ja Komisija 

integrēto nacionālo enerģētikas un klimata 

(10) Ja atjaunojamo energoresursu 

īpatsvars Savienības līmenī neatbilst 

Savienības trajektorijai virzībā uz vismaz 

35 % atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķrādītāju, dalībvalstīm būtu jāveic 

papildu pasākumi. Kā noteikts Regulā [par 

pārvaldību], ja Komisija, vērtējot 

integrētos nacionālos enerģētikas un 

klimata plānus, konstatē vēriena 

nepietiekamību, tā var Savienības līmenī 

veikt pasākumus minētā mērķrādītāja 

garantētai sasniegšanai. Ja Komisija 

saistībā ar integrēto nacionālo enerģētikas 
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progresa ziņojumu novērtēšanas laikā 

konstatē progresa nepietiekamību, 

dalībvalstīm būtu jāveic Regulā [par 

pārvaldību] izklāstītie pasākumi, kas tām 

dod pietiekamu izvēles brīvību. 

un klimata progresa ziņojumu novērtēšanu 

konstatē progresa nepietiekamību, 

dalībvalstīm būtu jāveic Regulā [par 

pārvaldību] izklāstītie pasākumi. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas veicināšanas pamatā vajadzētu 

būt aprites ekonomikas principiem un 

resursu kaskādveida izmantošanai, lai 

palielinātu produktu un materiālu resursu 

efektivitāti un samazinātu atkritumu 

rašanos. Tāpēc šai direktīvai būtu jāatbilst 

minētajiem principiem un vēl vairāk 

jāveicina atkritumu pārstrādāšana 

otrreizējās izejvielās saskaņā ar 

mērķrādītājiem, kas noteikti 

Direktīvā 2008/98/EK. 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu direktīvai būtu jāpamatojas uz aprites ekonomikas principiem un 

jāveicina otrreizējo izejvielu tirgus. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai atbalstītu dalībvalstu 

vērienīgos devumus Savienības 

mērķrādītāja sasniegšanā, būtu jāizveido 

finanšu shēma, kuras mērķis būtu veicināt 

investīcijas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas projektos šajās dalībvalstīs, arī ar 

finanšu instrumentiem. 

(11) Lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt 

savus mērķus, būtu jāizveido finanšu 

shēma, kuras mērķis būtu veicināt 

investīcijas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas projektos šajās dalībvalstīs, arī ar 

finanšu instrumentiem. 
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Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Komisijai vajadzētu sekmēt 

kompetento valsts vai reģionu iestāžu vai 

struktūru apmaiņu ar paraugpraksi, 

piemēram, regulārās sanāksmēs meklējot 

vienotu pieeju, kā sekmēt izmaksefektīvu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

projektu plašāku izmantošanu, vairot 

investīcijas jaunās, elastīgās un tīrās 

tehnoloģijās un noteikt pienācīgu 

stratēģiju, kā atteikties no tehnoloģijām, 

kuras nepalīdz samazināt emisijas vai 

nesniedz pietiekamu elastību, spriežot pēc 

caurskatāmiem kritērijiem un uzticamiem 

tirgus cenas signāliem. 

(13) Komisijai vajadzētu sekmēt 

kompetento valsts vai reģionālo un vietējo 

iestāžu vai struktūru apmaiņu ar 

paraugpraksi, piemēram, regulārās 

sanāksmēs meklējot vienotu pieeju, kā 

sekmēt izmaksefektīvu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas projektu plašāku 

izmantošanu, vairot investīcijas jaunās, 

elastīgās un tīrās tehnoloģijās un noteikt 

pienācīgu stratēģiju, kā atteikties no 

tehnoloģijām, kuras nepalīdz samazināt 

emisijas vai nesniedz pietiekamu elastību, 

spriežot pēc caurskatāmiem kritērijiem un 

uzticamiem tirgus cenas signāliem. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) No atjaunojamajiem 

energoresursiem saražotās elektroenerģijas 

atbalsta shēmas izrādījušās efektīvs 

līdzeklis, kā sekmēt atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas plašāku 

izmantošanu. Ja un kad dalībvalstis nolems 

ieviest atbalsta shēmas, šāds atbalsts būtu 

jāsniedz tādā veidā, kas pēc iespējas mazāk 

kropļotu elektroenerģijas tirgu darbību. 

Tādēļ aizvien lielāks skaits dalībvalstu 

atbalstu piešķir papildus tirgus 

ieņēmumiem. 

(15) No atjaunojamajiem 

energoresursiem saražotās elektroenerģijas 

atbalsta shēmas izrādījušās efektīvs 

līdzeklis, kā sekmēt atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas plašāku 

izmantošanu. Ja un kad dalībvalstis nolems 

ieviest atbalsta shēmas, šāds atbalsts būtu 

jāsniedz tādā veidā, kas pēc iespējas mazāk 

kropļotu elektroenerģijas tirgu darbību. 

Tādēļ aizvien lielāks skaits dalībvalstu 

atbalstu piešķir papildus tirgus 

ieņēmumiem. Biomasas gadījumā, kur var 

pastāvēt konkurence ar materiālu 

ražotājiem, atbalsta shēmām vajadzētu 

pēc iespējas mazāk kropļot biomasas 

piegādes tirgu. 
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Pamatojums 

Lai īstenotu pāreju uz aprites ekonomiku, atjaunojamo energoresursu atbalsta shēmas 

nedrīkst kropļot starpnozaru konkurenci attiecībā uz biomasas piegādi. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Elektroenerģijas ražošanai no 

atjaunojamiem energoresursiem būtu 

jānorit, radot pēc iespējas mazākas 

izmaksas patērētājiem un nodokļu 

maksātājiem. Izstrādājot atbalsta shēmas 

un piešķirot atbalstu, dalībvalstīm būtu 

jātiecas līdz minimumam mazināt kopējās 

sistēmiskās ieviešanas izmaksas, pilnīgi 

ņemot vērā tīkla un sistēmas attīstīšanas 

vajadzības, tādējādi iegūto energoresursu 

struktūru un tehnoloģiju ilgtermiņa 

potenciālu. 

(16) Elektroenerģijas ražošanai no 

atjaunojamiem energoresursiem, cita 

starpā arī enerģijas uzkrāšanai, būtu 

jānorit ar pēc iespējas lielāko izmaksu 

lietderību patērētājiem un nodokļu 

maksātājiem. Izstrādājot atbalsta shēmas 

un piešķirot atbalstu, dalībvalstīm būtu 

jātiecas līdz minimumam mazināt kopējās 

sistēmiskās ieviešanas izmaksas, pilnībā 

ņemot vērā tīkla un sistēmas, tostarp 

elektroenerģijas augstsprieguma pārvades 
sistēmas attīstīšanas vajadzības, tādējādi 

iegūto energoresursu struktūru un 

tehnoloģiju ilgtermiņa potenciālu. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Elektroenerģijas ražošanas no 

atjaunojamiem energoresursiem 

infrastruktūras plānošanā būtu pienācīgi 

jāievēro politikas virzieni, kas saistīti ar to 

personu, tostarp pirmiedzīvotāju kopienu, 

līdzdalību, kuras skar šie projekti, un 

pienācīgi jāievēro viņu tiesības uz zemi.   

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

16.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16b) Būtu jāsniedz visaptveroša 

informācija patērētājiem, tostarp 

informācija par ieguvumiem no 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

sistēmu energoefektivitātes un 

elektrotransportlīdzekļu zemākām 

ekspluatācijas izmaksām, lai dotu iespēju 

katram patērētājam izdarīt savu izvēli 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijām un novērstu atkarību no 

novecojušām tehnoloģijām.  

 

Grozījums Nr.  13 

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 

saistošos nacionālos mērķrādītājus 

papildina 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. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ir jāparedz pārredzami un skaidri 

noteikumi atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvara 

aprēķināšanai un šo energoresursu 

definēšanai. 

(20) Ir jāparedz pārredzami un skaidri 

noteikumi atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvara 

aprēķināšanai un šo energoresursu 

definēšanai. Šajā sakarā būtu jāiekļauj 

enerģija, kas ir okeānos un citās 

ūdenstilpēs un izpaužas kā viļņi, jūras 

straumes, okeāna siltumenerģijas 

gradienti vai sāļuma gradienti. 

Pamatojums 

Ir svarīgi saglabāt pašreizējā direktīvā iekļauto norādi uz atjaunojamo jūras energoresursu 

sniegtajām iespējām. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Atjaunojamie jūras energoresursi 

Savienībai ir unikāla iespēja mazināt 

atkarību no fosilās enerģijas, sekmēt 

mērķu sasniegšanu attiecībā uz CO2 

emisiju samazināšanu, kā arī izveidot 

jaunu ekonomiskās darbības nozari, kas 

rada darbvietas ievērojamā teritorijas 

daļā, tostarp tālākajos reģionos. Tāpēc ES 

būtu jādara viss iespējamais, lai radītu 

labvēlīgus regulatīvos un ekonomiskos 

apstākļus to izmantošanai. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

24.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24a) Eiropas Komisijas 2016. gada 

20. jūlija paziņojumā „Eiropas 

mazemisiju mobilitātes stratēģija” ir 
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uzsvērts, cik svarīgas aviācijas nozarei ir 

modernās biodegvielas vidējā termiņā. 

Komerciālā aviācija ir pilnībā atkarīga no 

šķidrās degvielas, jo civilās aviācijas gaisa 

kuģu nozarē nav nedz drošu, nedz 

sertificētu citu alternatīvu.  

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Lai nodrošinātu, ka IX pielikumā 

ņemti vērā Eiropas Parlamenta un 

Padomes17 Direktīvā 2008/98/EK 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 aprites ekonomikas principi, 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/98/EK17 noteiktie atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas principi, 

Savienības ilgtspējas kritēriji, emisiju 

aprites cikla novērtējums un vajadzība 

nodrošināt, ka pielikums, sekmējot 

atkritumu un atlikumu izmantošanu, nerada 

papildu pieprasījumu pēc zemes, Komisijai 

būtu pielikums regulāri jāizvērtē un 

jāapsver tās ierosināto grozījumu ietekme 

uz (blakus)produktu, atkritumu vai 

atlikumu tirgu. 

__________________ __________________ 

17Eiropas 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.). 

17Eiropas 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.). 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

25.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (25a) Eiropas Parlamenta 2017. gada 

4. aprīļa rezolūcijā par palmu eļļu un 

lietus mežu izciršanu Komisija tika 

aicināta, vēlams līdz 2020. gadam, veikt 

pasākumus, lai izbeigtu biodegvielā 
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izmantot tās augu eļļas, tostarp palmu 

eļļu, kuru dēļ tiek izcirsti meži. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Lai radītu iespēju samazināt 

izmaksas, kas ir saistītas ar šajā direktīvā 

noteiktā Savienības mērķrādītāja 
sasniegšanu, un dalībvalstīm dotu iespēju 

elastīgi izvēlēties, kā pēc 2020. gada 

nenoslīdēt zem to 2020. gada 

nacionālajiem mērķrādītājiem , ir lietderīgi 

dalībvalstīs veicināt citās dalībvalstīs 

saražotas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas patēriņu, kā arī sniegt iespēju 

dalībvalstīm savā atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvarā ieskaitīt 

citās dalībvalstīs patērēto atjaunojamo 

energoresursu enerģiju. Šim nolūkam ir 

vajadzīgi sadarbības mehānismi, kas būtu 

komplementāri pienākumam atbalstu atvērt 

arī projektiem citās dalībvalstīs . 

Šie mehānismi ietver statistiskus 

pārvedumus, dalībvalstu kopprojektus vai 

kopīgas atbalsta shēmas. 

(26) Lai radītu iespēju samazināt 

izmaksas, kas ir saistītas ar šajā direktīvā 

noteikto mērķrādītāju sasniegšanu, un 

dalībvalstīm dotu iespēju elastīgi izvēlēties, 

kā pēc 2020. gada nenoslīdēt zem to 

2020. gada nacionālajiem mērķrādītājiem , 

ir lietderīgi dalībvalstīs veicināt citās 

dalībvalstīs saražotas atjaunojamo 

energoresursu enerģijas patēriņu, kā arī 

sniegt iespēju dalībvalstīm savā 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvarā ieskaitīt citās dalībvalstīs patērēto 

atjaunojamo energoresursu enerģiju. Šim 

nolūkam ir vajadzīgi sadarbības 

mehānismi, kas būtu komplementāri 

pienākumam atbalstu atvērt arī projektiem 

citās dalībvalstīs . 

Šie mehānismi ietver statistiskus 

pārvedumus, dalībvalstu kopprojektus vai 

kopīgas atbalsta shēmas. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Dalībvalstis būtu jāmudina 

izmantot visas attiecīgās sadarbības formas 

saistībā ar šajā direktīvā izvirzītajiem 

mērķiem. Šāda sadarbība var notikt visos 

līmeņos, un tā var būt divpusēja vai 

daudzpusēja. Sadarbība iespējama ne tikai 

ar šajā direktīvā ekskluzīvi paredzētajiem 

mehānismiem , kas ietekmē 

sasniedzamā atjaunojamo energoresursu 

(27) Dalībvalstis būtu jāmudina 

izmantot visas attiecīgās sadarbības formas 

saistībā ar šajā direktīvā izvirzītajiem 

mērķiem. Šāda sadarbība var notikt visos 

līmeņos, un tā var būt divpusēja vai 

daudzpusēja. Sadarbība iespējama ne tikai 

ar šajā direktīvā ekskluzīvi paredzētajiem 

mehānismiem, kas ietekmē sasniedzamā 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 
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enerģijas īpatsvara aprēķinu un 

mērķrādītāja sasniegšanu , proti , 

ar statistiskiem pārvedumiem no vienas 

dalībvalsts uz citām, ar kopprojektiem un 

kopīgām atbalsta shēmām; tā var būt arī, 

piemēram, informācijas un paraugprakses 

apmaiņa, kā paredz ar Regulu [par 

pārvaldību] izveidotā e-platforma , 

un citāda visu veidu atbalsta shēmu 

brīvprātīga saskaņošana. 

īpatsvara aprēķinu un mērķrādītāja 

sasniegšanu, proti, ar statistiskiem 

pārvedumiem no vienas dalībvalsts uz 

citām, ar kopprojektiem un kopīgām 

atbalsta shēmām; sadarbība arī būtu 

jāīsteno makroreģionālās partnerības 

ietvaros, kā noteikts Regulā (ES) ... [par 

pārvaldību], un tā var būt arī, piemēram, 

informācijas un paraugprakses apmaiņa, kā 

paredz ar Regulu [par pārvaldību] izveidotā 

e-platforma, un citāda visu veidu atbalsta 

shēmu brīvprātīga saskaņošana. Komisijas 

Eiropas enerģētikas tīkla (TEN-E) 

stratēģijai būtu jāatbalsta šajā direktīvā 

noteiktie mērķi un jārada papildu stimuli 

pārrobežu sadarbībai, kā arī reģionālai 

sadarbībai starp dalībvalstīm atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā. 

Pamatojums 

Viens no Eiropas Enerģētikas savienības mērķiem ir veicināt labākās prakses apmaiņu un 

koordināciju starp dalībvalstīm enerģētikas politikas jomā. Tas būtu jāatspoguļo arī šajā 

direktīvā atbilstīgi citiem ES instrumentiem pārrobežu infrastruktūras projektu jomā, 

piemēram, TEN-E stratēģijas jomā. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Nosakot dalībvalstu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas 

īpatsvaru , vajadzētu būt iespējai ņemt vērā 

importēto elektroenerģiju, ko iegūst no 

atjaunojamajiem energoresursiem 

ārpus Savienības . Lai garantētu 

tradicionālās enerģijas efektīvu aizstāšanu 

ar atjaunojamo energoresursu 

enerģiju Savienībā un trešās valstīs, 

jānodrošina uzticama šādas enerģijas 

importa izsekojamība un uzskaite. Tiks 

apsvērta iespēja slēgt nolīgumus ar trešām 

valstīm par iespējām organizēt šādu 

tirdzniecību ar elektroenerģiju, kas iegūta 

no atjaunojamajiem energoresursiem. Ja 

(28) Nosakot dalībvalstu mērķrādītājus, 

vajadzētu būt iespējai ņemt vērā importēto 

elektroenerģiju, ko iegūst no 

atjaunojamiem energoresursiem ārpus 

Savienības. Lai garantētu tradicionālās 

enerģijas efektīvu aizstāšanu ar 

atjaunojamo energoresursu 

enerģiju Savienībā un trešās valstīs, 

jānodrošina uzticama šādas enerģijas 

importa izsekojamība un uzskaite. Tiks 

apsvērta iespēja slēgt nolīgumus ar trešām 

valstīm par iespējām organizēt šādu 

tirdzniecību ar elektroenerģiju, kas iegūta 

no atjaunojamajiem energoresursiem. Ja 

saskaņā ar lēmumu, kas šajā sakarā 
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saskaņā ar lēmumu, kas šajā sakarā 

pieņemts, ievērojot Enerģētikas kopienas 

līgumu18 , attiecīgie šīs direktīvas 

noteikumi uzliek saistības minētā līguma 

līgumslēdzējām pusēm, tām būtu jāpiemēro 

šajā direktīvā paredzētie dalībvalstu 

savstarpējas sadarbības pasākumi. 

pieņemts, ievērojot Enerģētikas kopienas 

līgumu18 , attiecīgie šīs direktīvas 

noteikumi uzliek saistības minētā līguma 

līgumslēdzējām pusēm, tām būtu jāpiemēro 

šajā direktīvā paredzētie dalībvalstu 

savstarpējas sadarbības pasākumi. 

__________________ __________________ 

18 OV L 198, 20.7.2006, 18. lpp.. 18  OV L 198, 20.7.2006, 18. lpp.. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Valsts un reģionālajā mērogā 

pieņemtie noteikumi un saistības attiecībā 

uz minimālajām prasībām atjaunojamo 

energoresursu enerģijas lietošanai jaunās 

un atjaunotās ēkās ir būtiski sekmējuši 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu. Šie pasākumi Savienībā būtu 

jāsekmē plašākā mērogā, vienlaikus ar 

būvniecības noteikumiem un 

būvnormatīviem veicinot atjaunojamo 

energoresursu enerģijas energoefektīvāku 

izmantošanu . 

(33) Valsts, reģionālā un vietējā mērogā 

pieņemtie noteikumi un saistības attiecībā 

uz minimālajām prasībām atjaunojamo 

energoresursu enerģijas lietošanai jaunās 

un atjaunotās ēkās ir būtiski sekmējuši 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu. Šie pasākumi Savienībā būtu 

jāsekmē plašākā mērogā, vienlaikus ar 

būvniecības noteikumiem un 

būvnormatīviem veicinot atjaunojamo 

energoresursu enerģijas energoefektīvāku 

izmantošanu . 

Pamatojums 

Jo īpaši ņemot vērā šīs direktīvas mērķi veicināt atjaunojamo energoresursu energokopienas, 

vietējais līmenis ir un būs izšķiroši svarīgs ES mērķrādītāju izpildei enerģijas ietaupījumu un 

atjaunojamo energoresursu ieviešanas jomā. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Lai nodrošinātu, ka nacionālie 

atjaunojamo energoresursu siltumapgādes 

un aukstumapgādes attīstīšanas pasākumi ir 

(35) Lai nodrošinātu, ka nacionālie 

atjaunojamo energoresursu siltumapgādes 

un aukstumapgādes attīstīšanas pasākumi ir 



 

PE604.700v02-00 16/108 AD\1139326LV.docx 

LV 

balstīti uz visaptverošu valsts atjaunojamo 

energoresursu un atkritumu enerģijas 

potenciāla kartēšanu un analīzi un paredz 

aizvien pilnvērtīgāk izmantot atjaunojamo 

energoresursu enerģiju un atlikumsiltuma 

un atlikumaukstuma avotus, ir lietderīgi 

prasīt, lai dalībvalstis novērtē savu valsts 

atjaunojamo energoresursu potenciālu un 

atlikumsiltuma un atlikumaukstuma 

izmantojumu siltumapgādē un 

aukstumapgādē, jo īpaši nolūkā veicināt 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

plašāku izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes iekārtās un atbalstīt 

efektīvu un konkurētspējīgu centralizēto 

siltumapgādi un aukstumapgādi, kas 

definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 

41. punktā21. Lai nodrošinātu saskanību ar 

siltumapgādei un aukstumapgādei 

piemērojamajām energoefektivitātes 

prasībām un mazinātu administratīvo 

slogu, šis novērtējums būtu jāietver 

visaptverošajos novērtējumos, ko veic un 

paziņo saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 

14. pantu. 

balstīti uz visaptverošu valsts atjaunojamo 

energoresursu un atkritumu enerģijas 

potenciāla kartēšanu un analīzi un paredz 

aizvien pilnvērtīgāk izmantot atjaunojamo 

energoresursu enerģiju, jo īpaši atbalstot 

inovatīvas tehnoloģijas, piemēram, 

siltumsūkņu, ģeotermālās un saules 

siltumenerģijas tehnoloģijas, un 

atlikumsiltuma un atlikumaukstuma 

avotus, ir lietderīgi prasīt, lai dalībvalstis 

novērtē savu valsts atjaunojamo 

energoresursu potenciālu un 

atlikumsiltuma un atlikumaukstuma 

izmantojumu siltumapgādē un 

aukstumapgādē, jo īpaši nolūkā veicināt 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

plašāku izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes iekārtās un atbalstīt 

efektīvu un konkurētspējīgu centralizēto 

siltumapgādi un aukstumapgādi, kas 

definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2012/27/ES21 2. panta 

41. punktā. Lai nodrošinātu saskanību ar 

siltumapgādei un aukstumapgādei 

piemērojamajām energoefektivitātes 

prasībām un mazinātu administratīvo 

slogu, šis novērtējums būtu jāietver 

visaptverošajos novērtējumos, ko veic un 

paziņo saskaņā ar minētās 

direktīvas 14. pantu. 

__________________ __________________ 

21Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Direktīva 

2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko 

groza Direktīvas 2009/125/EK un 

2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK 

un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. 

lpp.). 

21Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Direktīva 

2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko 

groza Direktīvas 2009/125/EK un 

2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK 

un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. 

lpp.). 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

45. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(45) Svarīgi nodrošināt informāciju par (45) Svarīgi nodrošināt informāciju par 
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to, kā atbalstāmo elektroenerģiju 

piešķir galalietotājiem . Lai uzlabotu šīs 

patērētājiem sniedzamās informācijas 

kvalitāti, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

par visām saražotās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas vienībām tiek 

izdoti izcelsmes apliecinājumi. Turklāt, lai 

nepieļautu dubultu kompensāciju, 

izcelsmes apliecinājumus nevajadzētu 

piešķirt atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražotājiem, kuri jau saņem 

finansiālu atbalstu. Tomēr šie izcelsmes 

apliecinājumi būtu jāizmanto informēšanai, 

lai galapatērētāji varētu saņemt skaidrus, 

uzticamus un pietiekamus pierādījumus, ka 

attiecīgās enerģijas vienības ir 

atjaunojamas izcelsmes. Turklāt tādas 

elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi, 

par kuru saņemts atbalsts, būtu jāizsola 

tirgū un ieņēmumi būtu jāizlieto publisko 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

subsīdiju mazināšanai. 

to, kā elektroenerģijas un gāzes tīklos 

iekļautos atjaunojamos energoresursus 
piešķir galalietotājiem. Lai uzlabotu šīs 

patērētājiem sniedzamās informācijas 

kvalitāti, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

par visām saražotās un gan 

elektroenerģijas, gan gāzes tīklā iekļautās 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 

vienībām tiek izdoti izcelsmes 

apliecinājumi. Turklāt, lai nepieļautu 

dubultu kompensāciju, izcelsmes 

apliecinājumus nevajadzētu piešķirt 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražotājiem, kuri jau saņem finansiālu 

atbalstu. Tomēr šie izcelsmes apliecinājumi 

būtu jāizmanto informēšanai, lai 

galapatērētāji varētu saņemt skaidrus, 

uzticamus un pietiekamus pierādījumus, ka 

attiecīgās enerģijas vienības ir 

atjaunojamas izcelsmes. Turklāt tādas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 
izcelsmes apliecinājumi, par kuru saņemts 

atbalsts, būtu jāizsola tirgū un ieņēmumi 

būtu jāizlieto publisko atjaunojamo 

energoresursu enerģijas subsīdiju 

mazināšanai. 

Pamatojums 

Dalībvalstīm jānodrošina, ka izcelsmes apliecinājumu izsniedz par katru atjaunojamo 

energoresursu enerģijas vienību — gan elektroenerģijas, gan gāzes gadījumā. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

49.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (49a) Jāapsver arī citi inovatīvi 

pasākumi investīciju lielākai piesaistei 

jaunām tehnoloģijām, piemēram, 

energoefektivitātes palielināšanas līgumi 

un standartizācijas procesi publiskajā 

finansējumā. 
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Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

51. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(51) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 349. pantā ir atzīta tālāko reģionu 

īpašā situācija. Tālāko reģionu enerģētikas 

sektoram bieži vien raksturīga izolētība, 

ierobežots piedāvājums un atkarība no 

fosilajiem kurināmajiem, tomēr tiem ir 

svarīgi vietēji atjaunojamie energoresursi. 

Tādējādi tālākie reģioni varētu rādīt 

piemēru, kā Savienībā var izmantot 

inovatīvas energotehnoloģijas. Tāpēc ir 

jāveicina atjaunojamo energoresursu 

enerģijas plašāka izmantošana, lai šie 

reģioni iegūtu lielāku enerģētisko 

neatkarību, un jāatzīst to īpašā situācija 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

potenciāla un publiskā atbalsta 

nepieciešamības ziņā. 

(51) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 349. pantā ir atzīta tālāko reģionu 

īpašā situācija. Tālāko reģionu enerģētikas 

sektoram bieži vien raksturīga izolētība, 

ierobežots un dārgāks piedāvājums un 

atkarība no fosilajiem kurināmajiem, tomēr 

tiem ir svarīgi vietēji atjaunojamie 

energoresursi, jo īpaši biomasa. Tādējādi 

tālākie reģioni varētu rādīt piemēru, kā 

Savienībā var izmantot inovatīvas 

energotehnoloģijas. Tāpēc ir jāpielāgo 

stratēģija atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā, lai šie reģioni iegūtu 

lielāku enerģētisko neatkarību, 

jānostiprina energoapgādes drošība un 

jāatzīst to īpašā situācija atjaunojamo 

energoresursu enerģijas potenciāla un 

publiskā atbalsta nepieciešamības ziņā. 

Savukārt tālākajiem reģioniem vajadzētu 

spēt pilnībā izmantot savu resursu 

potenciālu saskaņā ar stingriem 

ilgtspējības kritērijiem un atbilstīgi 

vietējiem apstākļiem, lai tādējādi 

palielinātu atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanu un nostiprinātu 

enerģētisko neatkarību. 

Pamatojums 

Fosilās enerģijas piegāde tālākiem reģioniem (dažos reģionos 80 % vai vairāk) rada papildu 

izmaksas, kas kaitē vietējai ekonomikai un iedzīvotāju pirktspējai. Vienlaikus šiem reģioniem 

daļēji ir ievērojami biomasas resursi, kuri tiem jāspēj izmantot. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

53. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(53) Atjaunojamo energoresursu (53) Atjaunojamo energoresursu 
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elektroenerģijas pašpatēriņam kļūstot 

aizvien nozīmīgākam, ir jādefinē, kas ir 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētāji, un ir vajadzīgs tiesiskais 

regulējums, kas ļautu pašpatērētājiem 

ražot, uzkrāt, patērēt un pārdot 

elektroenerģiju, nesaskaroties ar 

nesamērīgiem šķēršļiem. Dažos gadījumos 

būtu jāatļauj kolektīvais pašpatēriņš, lai, 

piemēram, daudzdzīvokļu māju iemītnieki 

varētu gūt labumu no patērētāju 

iespēcinātības tādā pašā apmērā kā 

savrupmājās dzīvojošas ģimenes. 

elektroenerģijas pašpatēriņam kļūstot 

aizvien nozīmīgākam, ir jādefinē, kas ir 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pašpatērētāji, un ir vajadzīgs tiesiskais 

regulējums, kas ļautu pašpatērētājiem 

ražot, uzkrāt, patērēt un pārdot 

elektroenerģiju, nesaskaroties ar 

nesamērīgiem šķēršļiem. Būtu jāatļauj 

daudzdzīvokļu māju iemītniekiem 
kolektīvais pašpatēriņš, lai viņi, piemēram, 

varētu gūt labumu no patērētāju 

iespēcinātības tādā pašā apmērā kā 

savrupmājās dzīvojošas ģimenes. 

Pamatojums 

Nevajadzētu ierobežot daudzdzīvokļu māju iemītniekiem iespējas izmantot kolektīvo 

pašpatēriņu. Svītrojot vārdus „dažos gadījumos”, patērētājiem ir nodrošinātas visas tiesības 

izvēlēties kolektīvo pašpatēriņu. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

53.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (53a) Tā kā enerģētiskā nabadzība skar 

aptuveni 11 % Savienības iedzīvotāju un 

50 miljonus mājsaimniecību, 

atjaunojamās enerģijas politikas 

nostādnēm ir būtiska loma enerģētiskās 

nabadzības un patērētāju neaizsargātības 

problēmu risināšanā. 

Pamatojums 

Integrētā ES enerģētikas politikā nozaru tiesību aktiem ir jārisina arī enerģētikas 

pārkārtošanas sociālo risku jautājumi un jāmudina dalībvalstis atbalstīt tos patērētājus, 

kurus skar enerģētiskā nabadzība. 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

53.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (53b) Tādēļ dalībvalstīm būtu aktīvi 

jāatbalsta politikas virzieni, kas īpaši 

vērsti uz mājsaimniecībām ar zemiem 

ienākumiem, kurām draud enerģētiskā 

nabadzība, vai sociālajiem mājokļiem. 

Pamatojums 

Integrētā ES enerģētikas politikā nozaru tiesību aktiem ir jārisina arī enerģētikas 

pārkārtošanas sociālo risku jautājumi un jāmudina dalībvalstis atbalstīt tos patērētājus, 

kurus skar enerģētiskā nabadzība. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

55. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(55) Vietējām atjaunojamo 

energoresursu energokopienām to 

raksturīgo iezīmju, tādu kā lieluma, 

īpašumtiesību struktūras un projektu skaita, 

dēļ var būt grūti uz vienlīdzīgiem 

pamatiem konkurēt ar lieliem tirgus 

dalībniekiem, proti, ar konkurentiem, kuri 

īsteno lielākus projektus vai kuru rīcībā ir 

vairāk aktīvu. Pasākumi, kuru mērķis ir 

novērst šādu energokopienām neizdevīgu 

stāvokli, ietver pasākumus, kas tām dod 

iespēju darboties energosistēmā un veicina 

to integrāciju tirgū. 

(55) Vietējām atjaunojamo 

energoresursu energokopienām to 

raksturīgo iezīmju, tādu kā lieluma, 

īpašumtiesību struktūras un projektu skaita, 

dēļ var būt grūti uz vienlīdzīgiem 

pamatiem konkurēt ar lieliem tirgus 

dalībniekiem, proti, ar konkurentiem, kuri 

īsteno lielākus projektus vai kuru rīcībā ir 

vairāk aktīvu. Pasākumi, kuru mērķis ir 

novērst šādu energokopienām neizdevīgu 

stāvokli, ietver pasākumus, kas tām dod 

iespēju darboties energosistēmā, kas ļauj 

tām apvienot savus piedāvājumus un kas 

veicina šādu kopienu integrāciju un 

līdzdalību tirgū. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

57. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(57) Vairākas dalībvalstis siltumapgādes (57) Vairākas dalībvalstis siltumapgādes 
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un aukstumapgādes sektorā īstenojušas 

pasākumus nolūkā sasniegt savu 

2020. gadam izvirzīto atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķrādītāju. 

Tomēr, tā kā nav saistošu nacionālo 

mērķrādītāju laikposmam pēc 2020. gada, 

ar atlikušajiem valstīs nodrošinātajiem 

stimuliem vien var nepietikt, lai īstenotu 

dekarbonizācijas ilgtermiņa mērķus, kas 

izvirzīti 2030. gadam un 2050. gadam. Lai 

nodrošinātu virzību uz šiem mērķiem, 

stiprinātu investoriem vajadzīgo noteiktību 

un veicinātu to, ka Savienības mērogā tiek 

izveidots tirgus siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem, vienlaikus ievērojot 

principu "energoefektivitāte pirmajā vietā", 

ir lietderīgi sekmēt dalībvalstu centienus 

nodrošināt siltumapgādi un aukstumapgādi 

no atjaunojamajiem energoresursiem, 

tiecoties panākt atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvara pakāpenisku 

palielināšanos. Ņemot vērā dažu 

siltumapgādes un aukstumapgādes tirgu 

sadrumstalotību, ļoti svarīgi ir šādu 

centienu plānošanā nodrošināt elastīgumu. 

Svarīgi ir arī nodrošināt, lai, iespējams, 

aizvien plašāk ieviešot siltumapgādi un 

aukstumapgādi no atjaunojamajiem 

energoresursiem, netiktu radīta nelabvēlīga 

blakusietekme uz vidi. 

un aukstumapgādes sektorā īstenojušas 

pasākumus nolūkā sasniegt savu 

2020. gadam izvirzīto atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķrādītāju. Lai 

nodrošinātu virzību uz 2030. gadam un 

2050. gadam noteikto dekarbonizācijas 

ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un to 

nodrošinātu, stiprinātu investoriem 

vajadzīgo noteiktību un veicinātu to, ka 

Savienības mērogā tiek izveidots tirgus 

siltumapgādei un aukstumapgādei no 

atjaunojamajiem energoresursiem, 

vienlaikus ievērojot principu 

„energoefektivitāte pirmajā vietā”, ir 

lietderīgi sekmēt dalībvalstu centienus 

nodrošināt siltumapgādi un aukstumapgādi 

no atjaunojamajiem energoresursiem, 

tiecoties panākt atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvara pakāpenisku 

palielināšanos. Ņemot vērā dažu 

siltumapgādes un aukstumapgādes tirgu 

sadrumstalotību, ļoti svarīgi ir šādu 

centienu plānošanā nodrošināt elastīgumu. 

Svarīgi ir arī nodrošināt, lai, iespējams, 

aizvien plašāk ieviešot siltumapgādi un 

aukstumapgādi no atjaunojamajiem 

energoresursiem, netiktu radīta nelabvēlīga 

blakusietekme uz vidi. 

 

Grozījums Nr.  32 

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 

(62) Ja ganības vai lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi, kas iepriekš tika lietota 

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 
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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. 

lauksaimniecībā neizmantotu zemi citā 

vietā. Pēdējais minētais piemērs ir netieša 

zemes izmantošanas maiņa, un 

gadījumos, kad tiek izmantota zeme ar 

lielu oglekļa uzkrājumu, var rasties 

ievērojamas siltumnīcefekta gāzu 

emisijas. 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, bet nodalot tādas no 

kultūraugiem iegūtas biodegvielas, kurām 

ir augsta siltumnīcefekta gāzu efektivitāte 

un zems netiešas zemes izmantošanas 

maiņas risks. Būtu jāpaātrina moderno 

biodegvielu un elektromobilitātes 

ieviešana.  

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

63.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (63a) Energoefektivitātes un 

energotaupības politika ir viena no 

efektīvākajām metodēm, ar ko dalībvalstis 

var palielināt atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru savā ekonomikā. 

Transporta nozarē par prioritāti būtu 

jānosaka efektīvs degvielas patēriņš un 

transporta veida maiņa, vienlaikus 

nodrošinot, ka degvielas cenā ir iekļautas 

pilnīgi visas ārējās izmaksas. Tiek 

prognozēts, ka modernā biodegviela būs 

svarīga siltumnīcefekta gāzu emisiju 
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samazināšanai aviācijas nozarē, un tāpēc 

iekļaušanas pienākums jo īpaši būtu 

jāpilda tieši attiecībā uz degvielu, ko 

piegādā aviācijai. Gan Savienības, gan 

dalībvalstu līmenī būtu jāizstrādā 

politikas nostādnes, ar ko rosina īstenot 

operatīvus pasākumus degvielas 

taupīšanai pārvadājumos, un jāveic arī 

pētniecība un izstrāde, cenšoties palielināt 

ar vēja un saules enerģiju darbināma 

jūras transporta īpatsvaru. 

Pamatojums 

Saistīts ar 25. panta grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

63.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (63b) Savienībai un dalībvalstīm būtu 

jācenšas dažādot no atjaunojamajiem 

energoresursiem iegūtās  enerģijas 

struktūru, samazināt kopējo 

energopatēriņu transportā un palielināt 

energoefektivitāti visās transporta 

nozarēs. Pasākumus šā mērķa 

sasniegšanai vajadzētu iekļaut transporta 

plānošanā, kā arī energoefektīvāku 

automobiļu ražošanā. 

Pamatojums 

Tiek atjaunotas idejas no Direktīvas 2009/28/EK 28. un 29. apsvēruma. Lai panāktu lielāku 

SEG emisiju ietaupījumu ir nepieciešami pasākumi visā transporta nozarē — gan ražošanā, 

gan piegādes ķēdē. 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

63.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (63c) Autotransporta degvielas patēriņa 

efektivitātes standarti nodrošinātu 

efektīvu veidu, kā veicināt alternatīvu 

atjaunojamo energoresursu ieviešanu 

transporta nozarē un nodrošināt vēl 

lielākus siltumnīcefekta gāzu emisiju 

ietaupījumus, kā arī transporta nozares 

dekarbanizāciju ilgtermiņā. Degvielas 

patēriņa efektivitātes standari būtu 

jāpilnveido atbilstīgi tehnoloģiju attīstībai 

un klimata, kā arī enerģētikas 

mērķrādītājiem. 

Pamatojums 

Lai panāktu lielāku SEG emisiju ietaupījumu ir nepieciešami pasākumi visā transporta 

nozarē. Autotransporta degvielas patēriņa efektivitātes standarti varētu būt efektīvs veids, kā 

veicināt alternatīvu atjaunojamo energoresursu ieviešanu transporta nozarē. 

 

Grozījums Nr.  36 

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. Būtu jāņem vērā 

izmantošana pēc kaskādes principa, lai 

nodrošinātu, ka sākvielu izmantošana 

biodegvielu ražošanai nekonkurē ar 

citiem izmantošanas veidiem, kur 

sākvielas būtu jāaizvieto ar izejvielām, kas 

rada vairāk emisiju. Degvielas 
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degvielu siltumnīcefekta gāzu emisijas 

rādītājus. Komisijai vajadzētu novērtēt 

minēto degvielu siltumnīcefekta gāzu 

emisijas rādītājus, tehnisko inovāciju un 

ilgtspēju. 

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. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

65. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(65) No fosilo atkritumu plūsmām 

ražotu mazoglekļa fosilo degvielu 

popularizēšana arī var palīdzēt tādu 

rīcībpolitikas mērķu sasniegšanā kā 

energoavotu dažādošana un transporta 

sektora dekarbonizācija. Tāpēc ir lietderīgi 

minētās degvielas ietvert degvielas 

piegādātājiem uzliktajā iekļaušanas 

pienākumā. 

(65) No gāzveida atkritumu plūsmām 

ražotu mazoglekļa fosilo degvielu 

popularizēšana arī var palīdzēt tādu 

rīcībpolitikas mērķu sasniegšanā kā 

energoavotu dažādošana un transporta 

sektora dekarbonizācija. Tāpēc būtu 

lietderīgi izstrādāt metodiku attiecībā uz to 

iespējamo ieguldījumam šīs Direktīvas 

mērķu un Savienības vispārējo 

dekarbonizācijas politikas mērķu 

sasniegšanā. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

65.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (65a) Lai precīzāk aprēķinātu 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas īpatsvaru transporta 

nozarē, būtu jāizstrādā piemērota 

metodika un jāizpēta dažādi šim nolūkam 

atbilstīgi tehniski un tehnoloģiski 

risinājumi. 
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Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

66. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(66) Būtu jāveicina tādu sākvielu 

izmantošana biodegvielu ražošanai, kuru 

netiešas zemes izmantošanas maiņas 

ietekme ir neliela, jo tās veicina 

ekonomikas dekarbonizāciju. Šīs direktīvas 

pielikumā it sevišķi būtu jāiekļauj 

sākvielas, ko izmanto moderno biodegvielu 

ražošanai, kuras tehnoloģija ir inovatīvāka 

un mazāk pilnveidota, tāpēc tai 

nepieciešams lielāks atbalsts. Lai 

nodrošinātu, ka šis pielikums iet roku rokā 

ar jaunāko tehnoloģiju izstrādi, vienlaikus 

izvairoties no negribētas nelabvēlīgas 

ietekmes, pēc direktīvas pieņemšanas būtu 

jāveic izvērtēšana, kuras mērķis ir 

novērtēt iespēju paplašināt pielikumu, 

iekļaujot tajā jaunas sākvielas. 

(66) Būtu jāveicina tādu sākvielu 

izmantošana biodegvielu ražošanai, kuru 

netiešas zemes izmantošanas maiņas 

ietekme ir neliela, jo tās veicina 

ekonomikas dekarbonizāciju. Šīs direktīvas 

pielikumā it sevišķi būtu jāiekļauj 

sākvielas, ko izmanto moderno biodegvielu 

ražošanai, kuras tehnoloģija ir inovatīvāka 

un mazāk pilnveidota, tāpēc tai 

nepieciešams lielāks atbalsts. Lai 

nodrošinātu, ka šis pielikums iet roku rokā 

ar jaunāko tehnoloģiju izstrādi, vienlaikus 

izvairoties no negribētas nelabvēlīgas 

ietekmes, tas būtu regulāri jāpārskata. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

67. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(67) Izmaksām, kas rodas, lai jaunus 

ražotājus, kas ražo elektroenerģiju un gāzi 

no atjaunojamajiem 

energoresursiem, pieslēgtu gāzes tīkliem, 

vajadzētu būt pamatotām uz objektīviem, 

pārredzamiem un 

nediskriminējošāiem kritērijiem , un 

pienācīgi būtu jāņem vērā ieguvums, ko 

gāzes tīkliem dod tiem pieslēgtie vietējie 

ražotāji, kuri ražo gāzi no atjaunojamajiem 

energoresursiem. 

(67) Izmaksām, kas rodas, lai jaunus 

ražotājus, kas ražo elektroenerģiju un gāzi 

no atjaunojamajiem energoresursiem, 

iekļautu elektroapgādes un gāzes tīklos, 

vajadzētu būt objektīvām, atklātām un 

nediskriminējošām, un pienācīgi būtu 

jāņem vērā ieguvums, ko elektroapgādes 

un gāzes tīkliem dod tajā iekļautie 

ražotāji, kas ražo elektroenerģiju no 

atjaunojamajiem energoresursiem, un 
vietējie ražotāji, kuri ražo gāzi no 

atjaunojamajiem energoresursiem.  

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek no jauna ieviests Direktīvas 2009/28/EK 62. apsvēruma teksts. 
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Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

68. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(68) Lai izmantotu visu biomasas 

potenciālu veicināt ekonomikas 

dekarbonizāciju, izmantojot biomasu 

materiālu un enerģijas 

ražošanai , Savienībai un dalībvalstīm būtu 

jāveicina labāka esošo koksnes un 

lauksaimniecības resursu ilgtspējīga 

mobilizācija un jaunu mežsaimniecības un 

lauksaimniecības ražošanas sistēmu 

izveide. 

(68) Lai izmantotu visu biomasas 

potenciālu ekonomikas dekarbonizācijas 

veicināšanai, izmantojot to materiālu un 

enerģijas ražošanai, Savienībai un 

dalībvalstīm enerģijas vajadzībām būtu 

jāveicina vienīgi esošo koksnes un 

lauksaimniecības resursu lielāka 

ilgtspējīga mobilizācija un jaunu 

mežsaimniecības un lauksaimniecības 

ražošanas sistēmu izveide, ar nosacījumu, 

ka tiek ievēroti ilgtspējības un 

siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu kritēriji. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

68.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (68a) Būtu vairāk jāuzsver sinerģija 

starp aprites ekonomiku, bioekonomiku 

un atjaunojamo energoresursu enerģijas 

veicināšanu, lai nodrošinātu izejvielu 

vērtīgāko izlietojumu un labāko iznākumu 

vides jomā. Politikas pasākumos, ko 

Savienība un dalībvalstis pieņem 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanas atbalstam, vienmēr būtu jāņem 

vērā resursu efektivitātes un biomasas 

optimizētas izmantošanas principi. 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu direktīvai būtu jāpamatojas uz aprites ekonomikas un 

bioekonomikas principiem un jāveicina otrreizējo izejvielu tirgus. 

 



 

PE604.700v02-00 28/108 AD\1139326LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

69. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(69) Biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas vienmēr vajadzētu 

ražot ilgtspējīgā veidā. Tāpēc būtu jāprasa, 

lai biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 

kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas , ko izmanto šajā 

direktīvā noteiktā Savienības mērķrādītāja 

sasniegšanai un par ko saņem līdzekļus no 

atbalsta shēmām, atbilstu ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem. 

(69) Atjaunojamo energoresursu 

enerģija vienmēr būtu jāražo ilgtspējīgā 

veidā. Tāpēc būtu jāprasa, lai biodegvielas, 

bioloģiskie šķidrie kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, ko izmanto šajā 

direktīvā noteikto mērķrādītāju 

sasniegšanai, un tie atjaunojamo 

energoresursu enerģijas veidi, par kuriem 

saņem līdzekļus no atbalsta shēmām, 

atbilstu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

71. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(71) Lauksaimniecisko izejvielu 

ražošanai biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu 

vajadzībām un šajā direktīvā paredzētajiem 

stimuliem to izmantošanai nevajadzētu 

veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 

iznīcināšanu. Šādi ierobežoti resursi, kas 

dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 

par vērtīgiem visai cilvēcei, būtu jāsaglabā. 

Tāpēc ir jāparedz ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritēriji, kas nodrošina, ka biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas 

kurināmajiem/degvielām stimulus var 

piemērot tikai tad, ja tiek garantēts, 

ka lauksaimniecisko izejvielu izcelsme nav 

bioloģiski daudzveidīgās platībās, vai tad, 

ja gadījumā, kad platības ir paredzētas 

(71) Lauksaimniecisko izejvielu 

ražošanai biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu 

vajadzībām un šajā direktīvā paredzētajiem 

stimuliem to izmantošanai nevajadzētu būt 

kaitējošai ietekmei uz bioloģisko 

daudzveidību Savienībā vai ārpus tās, kā 

arī tiem nebūtu jāmudina uz šādu kaitīgu 

ietekmi. Šādi ierobežoti resursi, kas 

dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 

par vērtīgiem visai cilvēcei, būtu jāsaglabā. 

Tāpēc ir jāparedz ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritēriji, kas nodrošina, ka biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas 

kurināmajiem/degvielām stimulus var 

piemērot tikai tad, ja tiek garantēts, 

ka lauksaimniecisko izejvielu izcelsme nav 
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dabas aizsardzības mērķiem vai reti 

sastopamu, apdraudētu un izzūdošu 

ekosistēmu vai sugu aizsardzībai, attiecīgā 

kompetentā iestāde apliecina, 

ka lauksaimniecisko izejvielu ražošana 

netraucē šādiem mērķiem. Meži būtu 

jāuzskata par bioloģiski 

daudzveidīgiem saskaņā ar ilgtspējas 

kritērijiem , ja tie ir pirmatnēji meži 

saskaņā ar definīciju, ko izmanto 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 

un lauksaimniecības organizācija (FAO) 

vispārējā mežu resursu novērtējumā, vai 

ja tos aizsargā valsts tiesību akti dabas 

aizsardzības jomā. Platības, kurās 

iegūst meža nekoksnes produktus, būtu 

jāuzskata par bioloģiski daudzveidīgiem 

mežiem , ja cilvēku darbības ietekme nav 

liela. Citu veidu meži, ko definējusi FAO, 

piemēram, pārveidoti dabiskie 

meži, pusdabiskie meži un 

plantāciju meži , nebūtu jāuzskata par 

pirmatnējiem mežiem. Turklāt, ņemot vērā 

lielo bioloģisko daudzveidību dažos gan 

mērena, gan tropiska klimata zālājos, arī 

savannās, stepēs, krūmāju platībās un 

prērijās, kurās valda liela bioloģiskā 

daudzveidība, biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas kurināmajiem/degvielām, kas 

ražoti no lauksaimnieciskajām izejvielām, 

kuru izcelsme ir šādās platībās 

, nevajadzētu piemērot šajā direktīvā 

paredzētos stimulus. Komisijai būtu 

jānosaka pienācīgi kritēriji , lai šādus 

zālājus, kuros valda liela bioloģiskā 

daudzveidība , definētu saskaņā 

ar labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un attiecīgajiem 

starptautiskajiem standartiem. 

bioloģiski daudzveidīgās platībās, vai tad, 

ja gadījumā, kad platības ir paredzētas 

dabas aizsardzības mērķiem vai reti 

sastopamu, apdraudētu un izzūdošu 

ekosistēmu vai sugu aizsardzībai, attiecīgā 

kompetentā iestāde apliecina, 

ka lauksaimniecisko izejvielu ražošana 

netraucē šādiem mērķiem. Meži būtu 

jāuzskata par bioloģiski 

daudzveidīgiem saskaņā ar ilgtspējas 

kritērijiem , ja tie ir pirmatnēji meži 

saskaņā ar definīciju, ko izmanto 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 

un lauksaimniecības organizācija (FAO) 

vispārējā mežu resursu novērtējumā, vai 

ja tos aizsargā valsts tiesību akti dabas 

aizsardzības jomā. Platības, kurās 

iegūst meža nekoksnes produktus, būtu 

jāuzskata par bioloģiski daudzveidīgiem 

mežiem, ja cilvēku darbības ietekme nav 

liela. Citu veidu meži, ko definējusi FAO, 

piemēram, pārveidoti dabiskie 

meži, pusdabiskie meži un plantāciju meži, 

nebūtu jāuzskata par pirmatnējiem mežiem. 

Tomēr būtu jāgarantē šādu mežu 

bioloģiskā daudzveidība, kā arī kvalitāte, 

dzīvotspēja un vitalitāte. Turklāt, ņemot 

vērā lielo bioloģisko daudzveidību dažos 

gan mērena, gan tropiska klimata zālājos, 

arī savannās, stepēs, krūmāju platībās un 

prērijās, kurās valda liela bioloģiskā 

daudzveidība, biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 

biomasas kurināmajiem/degvielām, kas 

ražoti no lauksaimnieciskajām izejvielām, 

kuru izcelsme ir 

šādās platībās, nevajadzētu piemērot šajā 

direktīvā paredzētos stimulus. Komisijai 

būtu jānosaka pienācīgi kritēriji, lai šādus 

zālājus, kuros valda liela bioloģiskā 

daudzveidība, definētu saskaņā 

ar labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un attiecīgajiem 

starptautiskajiem standartiem. 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 
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72.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (72a) Savienības ilgtspējības kritērijiem 

biodegvielām, bioloģiskajam šķidrajam 

kurināmam un biomasas kurināmam ir 

jānodrošina, kā pāreja uz mazoglekļa 

ekonomiku atbalsta aprites ekonomikas 

rīcības plāna mērķus un tajos ir stingri 

ievērota Savienības atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhija. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu, ka Atjaunojamo energoresursu direktīva atbilst aprites ekonomikas rīcības 

plānam un ES atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, ir jāievieš jauni ilgtspējības kritēriji. 

 

Grozījums Nr.  46 

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, ja 

tādējādi tiktu nosusināta augsne, jo 

sākvielu audzēšana kūdrājā vai mitrājā 

radītu ievērojamus oglekļa uzkrājuma 

zudumus, ja zeme tiktu papildus drenēta 

šādam nolūkam. 

Pamatojums 

Nosusināti kūdrāji nedarbojas kā drošs oglekļa uzkrājums. Tāpēc nav pamata izslēgt to 

izmantošanu no biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu 

ražošanas. 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

74.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (74a) Lauksaimnieciskās sākvielas 

biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo 

un biomasas kurināmo vajadzībām būtu 

jāražo, izmantojot tādu praksi, kas 

nodrošina augsnes kvalitātes aizsardzību 

un neapdraud augsnes organiskā oglekļa 

uzkrājumu. 

Pamatojums 

Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu lauksaimnieciskās biomasas ražošana var 

negatīvi ietekmēt augsni (piemēram, augsne zaudē barības vielas un organiskās daļiņas, 

notiek erozija, nosusinās kūdrāji), ūdens pieejamību un bioloģisko daudzveidību. Ar KLP 

noteiktajām savstarpējās atbilstības prasībām vien nepietiek, lai nodrošinātu augsnes 

kvalitātes aizsardzību un augsnes organiskā oglekļa saglabāšanu. 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

75. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(75) Lai arī turpmāk nodrošinātu lielu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumu 

salīdzinājumā ar fosilajiem kurināmajiem 

kā alternatīvu, izvairītos no negribētas 

ietekmes uz ilgtspēju un veicinātu iekšējā 

tirgus pilnveidi, ir lietderīgi ieviest 

Savienības mēroga ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma 

kritērijus biomasas kurināmajiem, ko 

izmanto elektroenerģijas, siltuma un 

aukstuma ražošanai. 

(75) Lai arī turpmāk nodrošinātu lielu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumu 

salīdzinājumā ar fosilajiem kurināmajiem 

kā alternatīvu, izvairītos no negribētas 

ietekmes uz ilgtspēju un veicinātu iekšējā 

tirgus pilnveidi, ir lietderīgi ieviest 

Savienības mēroga ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma 

kritērijus biomasas kurināmajiem, ko 

izmanto elektroenerģijas, siltuma un 

aukstuma ražošanai. Neskarot primāro 

resursu ar augstu vides vērtību stingru 

aizsardzību, tālākajiem reģioniem 

vajadzētu spēt pilnībā izmantot savu 

resursu potenciālu, lai tādējādi palielinātu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanu un nostiprinātu savu 

enerģētisko neatkarību. 
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Pamatojums 

Šai direktīvai nebūtu jāizliedz biomasas izmantošanu tālākajos reģionos, piemēram, attiecībā 

uz pirmatnējiem mežiem, kas ir vieni no šo teritoriju galvenajiem resursiem. Minēto resursu 

izmantošanu jau regulē stingri ilgtspējas kritēriji, kas nodrošina šādas darbības integritāti 

vides aspektā. 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

75.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (75a) Lai nodrošinātu pilnīgu 

pārredzamību visās enerģijas ražošanas 

nozarēs, Komisijai līdz 2018. gada 

31. decembrim, izmantojot deleģētos 

aktus, būtu jānosaka ražošanas kritēriji 

fosilajam kurināmam un fosilajai 

enerģijai. 

Pamatojums 

Obligāti ir vajadzīgi ražošanas kritēriji, lai biodegvielām un fosilajām degvielām nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus. 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

76. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(76) Lai gādātu par to, ka, neraugoties 

uz aizvien lielāko pieprasījumu pēc meža 

biomasas, tās izstrāde tiek ilgtspējīgi veikta 

mežos, kur nodrošināta atjaunošana, ka 

īpaša uzmanība tiek pievērsta bioloģiskās 

daudzveidības, ainavu un konkrētu dabas 

elementu aizsardzībai paredzētajām 

teritorijām, ka tiek aizsargāti bioloģiskās 

daudzveidības resursi un ka tiek 

nodrošināta oglekļa uzkrājumu 

izsekojamība, kokaugu izejvielas būtu 

jāiegūst tikai mežos, kur izstrāde notiek 

saskaņā ar ilgtspējīgas mežu 

(76) Lai gādātu par to, ka, neraugoties 

uz aizvien lielāko pieprasījumu pēc meža 

biomasas, tās izstrāde tiek ilgtspējīgi veikta 

mežos, kur nodrošināta atjaunošana, ka 

īpaša uzmanība tiek pievērsta bioloģiskās 

daudzveidības, ainavu un konkrētu dabas 

elementu aizsardzībai paredzētajām 

teritorijām, ka tiek aizsargāti bioloģiskās 

daudzveidības resursi un ka tiek 

nodrošināta oglekļa uzkrājumu 

izsekojamība, kokaugu izejvielas būtu 

jāiegūst tikai mežos, kur izstrāde notiek 

saskaņā ar ilgtspējīgas mežu 
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apsaimniekošanas principiem, kas 

izstrādāti starptautiskos procesos 

mežsaimniecības jomā, piemēram, 

Ministru konferencē par mežu aizsardzību 

Eiropā (Forest Europe), un meža tiesiskā 

valdījuma līmenī īstenoti ar valstu tiesību 

aktu vai apsaimniekošanas paraugprakses 

palīdzību. Uzņēmējiem būtu jāveic 

attiecīgi pasākumi nolūkā līdz 

minimumam samazināt risku, ka 

bioenerģijas ražošanai tiktu izmantota 

meža biomasa, kas neatbilst ilgtspējas 

principiem. Tālab uzņēmējiem būtu 

jāievieš uz risku balstīta pieeja. Šajā 

kontekstā ir lietderīgi Komisijai pēc 

apspriešanās ar Enerģētikas savienības 

pārvaldības komiteju un Pastāvīgo 

mežsaimniecības komiteju, kas izveidota ar 

Padomes Lēmumu 89/367/EEK24, izstrādāt 

darbības vadlīnijas par to, kā verificēt 

atbilstību uz risku balstītai pieejai. 

apsaimniekošanas principiem, kas 

izstrādāti starptautiskos procesos 

mežsaimniecības jomā, piemēram, 

Ministru konferencē par mežu aizsardzību 

Eiropā (Forest Europe), un meža 

pamatpiedāvājuma līmenī īstenoti ar 

valstu tiesību aktu vai apsaimniekošanas 

paraugprakses palīdzību. Uzņēmējiem būtu 

jānodrošina, ka tiek veikti pasākumi, lai 

nepieļautu vai mazinātu izstrādes 

negatīvo ietekmi uz vidi. Tālab 

uzņēmējiem būtu jāievieš uz risku balstīta 

pieeja. Šajā kontekstā ir lietderīgi 

Komisijai pēc apspriešanās ar Enerģētikas 

savienības pārvaldības komiteju un 

Pastāvīgo mežsaimniecības komiteju, kas 

izveidota ar Padomes 

Lēmumu 89/367/EEK24, izstrādāt kārtību 

tādu prasību īstenošanai, kuru pamatā 

būtu labākā prakse dalībvalstīs, kā arī 
izstrādāt darbības vadlīnijas par to, kā 

verificēt atbilstību uz risku balstītai pieejai. 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

76.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (76a) Ja tiek konstatēts, ka dalībvalsts 

valsts un/vai vietēja līmeņa tiesību aktos 

vai uzraudzības procesā nav izpildīts viens 

kritērijs, kas saistīts ar meža biomasas 

ilgtspējību, pamatpiedāvājuma līmenī 

būtu jāsniedz plašāka informācija saistībā 

ar šo kritēriju, neprasot sniegt plašāku 

informāciju par kritērijiem, kuri jau ir 

izpildīti dalībvalsts līmenī. 

Pamatojums 

Uz risku balstītu pieeju īsteno, nosakot atbilstību katram kritērijam. Ierosinātais paņēmiens 

nodrošinātu, ka uz risku balstītā pieeja tiek īstenota pareizi, vienlaikus samazinot risku, ka 

viena kritērija neizpildes dēļ tiks izmantota neilgtspējīga biomasa. 

 

Grozījums Nr.  52 
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Direktīvas priekšlikums 

76.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (76b) Jau sākot ar valsts līmeni būtu 

jāpiemēro uz riska novērtējumu pamatota 

pieeja. Ja vienotu kritēriju prasības nevar 

izpildīt ar valsts un/vai pašvaldību tiesību 

aktiem vai uzraudzību, informācija par 

atbilstību kritērijiem būtu jāsniedz jau 

pamatpiedāvājuma līmenī, lai samazinātu 

risku, ka tiek ilgtnespējīgi ražota meža 

biomasa. 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

76.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (76c) Izstrāde enerģijas ražošanas 

vajadzībām ir pieaugusi un sagaidāms, ka 

tā turpinās pieaugt, kā rezultātā izejvielas 

tiks vairāk importēta no trešām valstīm, 

kā arī Savienībā palielināsies šo izejvielu 

ražošana. Uzņēmējiem būtu jānodrošina, 

ka izstrāde notiek saskaņā ar ilgtspējības 

kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

78. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(78) Lai maksimāli palielinātu 

enerģētisko drošību un siltumnīcefekta 

gāzu aiztaupījumu, kā arī ierobežotu gaisu 

piesārņojošo vielu emisijas un līdz 

minimumam samazinātu ietekmi uz 

ierobežotajiem biomasas resursiem, 

elektroenerģija un siltumenerģija no 

biomasas kurināmajiem būtu jāražo 

(78) Lai maksimāli palielinātu 

enerģētisko drošību un siltumnīcefekta 

gāzu aiztaupījumu, kā arī ierobežotu gaisu 

piesārņojošo vielu emisijas un līdz 

minimumam samazinātu ietekmi uz 

ierobežotajiem biomasas resursiem, 

elektroenerģija un siltumenerģija no 

biomasas kurināmajiem būtu jāražo 
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efektīvi. Šādā nolūkā atbalsts no publiskā 

sektora līdzekļiem iekārtām, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka, ja tāds ir 

vajadzīgs, būtu jāsniedz tikai augstas 

efektivitātes koģenerācijas iekārtām, kas 

definētas Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 

34. punktā. Esošās atbalsta shēmas no 

biomasas ražotai elektroenerģijai tomēr 

būtu jāatļauj piemērot līdz to beigu 

termiņam attiecībā uz visām biomasas 

iekārtām. Turklāt elektroenerģija, kas no 

biomasas ražota jaunās iekārtās, kuru 

ieejas jauda ir 20 MW vai lielāka, 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķrādītāju un pienākumu izpildē būtu 

jāieskaita tikai tad, ja tās ir augstas 

efektivitātes koģenerācijas iekārtas. Lai 

nepieļautu lielāku atkarību no fosilajiem 

kurināmajiem, kuri vairāk ietekmē klimatu 

un vidi, saskaņā ar noteikumiem par valsts 

atbalstu tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm 

piešķirt iekārtām atbalstu no publiskā 

sektora līdzekļiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošanai un šajās 

iekārtās saražoto elektroenerģiju ieskaitīt 

enerģijas mērķrādītāju un pienākumu 

izpildē, ja pēc tam, kad ir izsmeltas visas 

tehniskās un ekonomiskās iespējas uzstādīt 

augstas efektivitātes koģenerācijas 

biomasas iekārtas, dalībvalstis saskartos ar 

pamatotu elektroapgādes drošības 

apdraudējumu. 

efektīvi. Šādā nolūkā atbalsts no publiskā 

sektora līdzekļiem iekārtām, kuru 

elektroenerģijas ražošanas jauda ir 

20 MW vai lielāka, ja tāds ir vajadzīgs, 

būtu jāsniedz tikai augstas efektivitātes 

koģenerācijas iekārtām, kas definētas 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 34. punktā 

vai pārveidotas iekārtas, kurās sākotnēji 

par kurināmo tika izmantots cietais 

fosilais kurināmais. Esošās atbalsta 

shēmas no biomasas ražotai 

elektroenerģijai tomēr būtu jāatļauj 

piemērot līdz to beigu termiņam attiecībā 

uz visām biomasas iekārtām. Turklāt 

elektroenerģija, kas no biomasas ražota 

jaunās iekārtās, kuru elektroenerģijas 

ražošanas jauda ir 20 MW vai lielāka, 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķrādītāju un pienākumu izpildē būtu 

jāieskaita tikai tad, ja tās ir augstas 

efektivitātes koģenerācijas iekārtas, vai 

pārveidotas iekārtas, kurās sākotnēji par 

kurināmo tika izmantots cietais fosilais 

kurināmais. Lai nepieļautu lielāku atkarību 

no fosilajiem kurināmajiem, kuri vairāk 

ietekmē klimatu un vidi, saskaņā ar 

noteikumiem par valsts atbalstu tomēr būtu 

jāatļauj dalībvalstīm piešķirt iekārtām 

atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanai un šajās iekārtās saražoto 

elektroenerģiju ieskaitīt enerģijas 

mērķrādītāju un pienākumu izpildē, ja pēc 

tam, kad ir izsmeltas visas tehniskās un 

ekonomiskās iespējas uzstādīt augstas 

efektivitātes koģenerācijas biomasas 

iekārtas, dalībvalstis saskartos ar pamatotu 

elektroapgādes drošības apdraudējumu. Jo 

īpaši ir jāpalielina atbalsts biomasas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražotnēm tālākajos reģionos, kas ir būtiski 

atkarīgi no enerģijas importa, ar 

nosacījumu, ka tiek ievēroti stingri 

ilgtspējas kritēriji šādas atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošanai, kas 

pielāgota minēto reģionu īpatnībām. 
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Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

80. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(80) Pamatojoties uz Savienības mēroga 

ilgtspējas kritēriju praktiskajā īstenošanā 

gūto pieredzi, ir lietderīgi palielināt tādu 

brīvprātīgu starptautisku un valsts 

sertifikācijas shēmu nozīmi, kuras izmanto, 

lai saskaņoti verificētu atbilstību ilgtspējas 

kritērijiem. 

(80) Pamatojoties uz Savienības mēroga 

ilgtspējas kritēriju praktiskajā īstenošanā 

gūto pieredzi, ir lietderīgi ņemt vērā tādu 

brīvprātīgu starptautisku un valsts 

sertifikācijas shēmu nozīmi, kuras izmanto, 

lai saskaņoti verificētu atbilstību ilgtspējas 

kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

82. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(82) Brīvprātīgām shēmām ir aizvien 

lielāka nozīme pierādīšanā, ka 

biodegvielas, bioloģiskais šķidrais 

kurināmais un biomasas 

kurināmais/degviela atbilst ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem. Tāpēc ir lietderīgi, lai Komisija 

prasītu brīvprātīgajām shēmām, tostarp 

Komisijas jau atzītajām brīvprātīgajām 

shēmām, regulāri ziņot par savu darbību. 

Šādi ziņojumi būtu jāpublisko, lai 

palielinātu pārredzamību un uzlabotu 

Komisijas veikto uzraudzību. Turklāt šādas 

ziņošanas rezultātā Komisijai tiktu 

nodrošināta informācija, kas tai 

nepieciešama, lai ziņotu par brīvprātīgo 

shēmu darbību nolūkā apzināt paraugpraksi 

un vajadzības gadījumā iesniegt 

priekšlikumu par šādas paraugprakses 

turpmāku sekmēšanu. 

(82) Brīvprātīgām shēmām var būt 

būtiska nozīme pierādīšanā, ka 

biodegvielas, bioloģiskais šķidrais 

kurināmais un biomasas 

kurināmais/degviela atbilst minimāliem 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijiem. Tāpēc ir 

lietderīgi, lai Komisija prasītu 

brīvprātīgajām shēmām, tostarp Komisijas 

jau atzītajām brīvprātīgajām shēmām, 

regulāri ziņot par savu darbību. Šādi 

ziņojumi būtu jāpublisko, lai palielinātu 

pārredzamību un uzlabotu Komisijas 

veikto uzraudzību. Turklāt šādas ziņošanas 

rezultātā Komisijai tiktu nodrošināta 

informācija, kas tai nepieciešama, lai 

ziņotu par brīvprātīgo shēmu darbību 

nolūkā apzināt paraugpraksi un vajadzības 

gadījumā iesniegt priekšlikumu par šādas 

paraugprakses turpmāku sekmēšanu. 

Pamatojums 

Izcelsmes apliecinājumam būtu jāinformē patērētāji par atbilstību ilgtspējības kritērijiem un 
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siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījumiem. 

 

Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 

84. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(84) Lai novērstu nesamērīgu 

administratīvo slogu, būtu 

jānosaka noklusējuma vērtību 

saraksts izplatītākajām biodegvielas , 

bioloģiskā šķidrā kurināmā un biomasas 

kurināmā/degvielas ražošanas metodēm, un 

to vajadzētu atjaunināt un paplašināt, 

līdzko ir pieejama jauna droša informācija. 

Uzņēmējiem vienmēr vajadzētu būt 

tiesībām atsaukties uz minētajā sarakstā 

noteikto siltumnīcefekta gāzu emisijas 

aiztaupījuma līmeni attiecībā uz 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām . Ja 

ražošanas metodes radītā siltumnīcefekta 

gāzu emisijas aiztaupījuma noklusējuma 

vērtība ir zemāka par prasīto 

siltumnīcefekta gāzu emisijas aiztaupījuma 

minimālo līmeni , būtu jāpieprasa 

ražotājiem, kuri vēlas pierādīt atbilstību 

minētajam minimālajam līmenim, pierādīt, 

ka faktiskās ražošanas procesa emisijas ir 

zemākas par tām, kuras 

izmantotas noklusējuma vērtību 

aprēķināšanai. 

(84) Lai novērstu nesamērīgu 

administratīvo slogu, būtu 

jānosaka noklusējuma vērtību 

saraksts izplatītākajām biodegvielas , 

bioloģiskā šķidrā kurināmā un biomasas 

kurināmā/degvielas ražošanas metodēm, un 

to vajadzētu atjaunināt un paplašināt, 

līdzko ir pieejama jauna droša informācija. 

Uzņēmējiem vienmēr vajadzētu būt 

tiesībām atsaukties uz minētajā sarakstā 

noteikto siltumnīcefekta gāzu emisijas 

tiešā aiztaupījuma līmeni attiecībā uz 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām. Ja ražošanas 

metodes radītā tiešā siltumnīcefekta gāzu 

emisijas aiztaupījuma noklusējuma vērtība 

ir zemāka par prasīto siltumnīcefekta gāzu 

emisijas aiztaupījuma minimālo līmeni, 

būtu jāpieprasa ražotājiem, kuri vēlas 

pierādīt atbilstību minētajam minimālajam 

līmenim, pierādīt, ka faktiskās ražošanas 

procesa emisijas ir zemākas par tām, kuras 

izmantotas noklusējuma vērtību 

aprēķināšanai. 

Pamatojums 

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

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

85. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(85) precīzi noteikumi biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas 

kurināmo/degvielu siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma un to fosilo kurināmo 

komparatoru aprēķināšanai. 

(85) precīzi noteikumi, kas pamatoti uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem un paredzēti biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas 

kurināmo/degvielu siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma un to fosilo kurināmo 

komparatoru aprēķināšanai. 

 

Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

95. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(95) Pasaulē pieaug pieprasījums pēc 

lauksaimniecības precēm . Daļa šā augošā 

pieprasījuma tiks apmierināta , palielinot 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

platības. Atjaunot stipri degradētas zemes , 

kas pašreizējā stāvoklī nav izmantojamas 

lauksaimniecībā, ir viens no paņēmieniem, 

kā palielināt audzēšanai izmantojamu 

zemju platības. Ar ilgtspējas shēmu būtu 

jāveicina atjaunotas degradētas zemes 

izmantojums , jo biodegvielu, bioloģisko 

šķidro kurināmo un biomasas 

kurināmo/degvielu popularizēšana veicinās 

pieprasījumu pēc lauksaimniecības precēm 

. 

(95) Pasaulē pieaug pieprasījums pēc 

lauksaimniecības precēm. Daļa šā augošā 

pieprasījuma tiks apmierināta, palielinot 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

platības. Atjaunot stipri degradētas zemes, 

kas pašreizējā stāvoklī nav izmantojamas 

lauksaimniecībā, ir viens no paņēmieniem, 

kā palielināt audzēšanai izmantojamu 

zemju platības. Ar ilgtspējas shēmu būtu 

jāveicina atjaunotas degradētas zemes 

izmantojums, jo biodegvielu, bioloģisko 

šķidro kurināmo un biomasas 

kurināmo/degvielu popularizēšana veicinās 

pieprasījumu pēc lauksaimniecības precēm, 

kas var novest pie netiešas zemes 

izmantošanas maiņas izraisītām emisijām. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar 7. panta 1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

101. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(101) Tā kā šīs direktīvas mērķus, 

proti, līdz 2030. gadam panākt vismaz 

27 % atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru Savienības enerģijas bruto 

galapatēriņā , nevar pietiekami labi 

sasniegt atsevišķās dalībvalstīs , bet 

minētās rīcības mēroga dēļ šos mērķus var 

labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 

var pieņemt pasākumus saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā direktīvā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai. 

(101) Tā kā šīs direktīvas mērķus, 

proti, līdz 2030. gadam panākt vismaz 

35 % atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru Savienības enerģijas bruto 

galapatēriņā, nevar pietiekami labi sasniegt 

atsevišķās dalībvalstīs, bet minētās rīcības 

mēroga dēļ šos mērķus var labāk 

sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 

minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu 

sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  61 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants 

 

 

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 informāciju un mācībām. 

Tā nosaka ilgtspējas un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijus 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

Šī direktīva izveido vienotu satvaru 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanas veicināšanai. Tā nosaka 

obligātu Savienības un dalībvalstu 

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 

informāciju un mācībām. Tā nosaka 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijus biodegvielām, 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un 
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kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām .  

biomasas kurināmajiem/degvielām.  

 

Grozījums Nr.  62 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) “atjaunojamo energoresursu 

enerģija” ir enerģija no atjaunojamiem 

nefosilajiem energoresursiem, proti, vēja, 

saules (saules siltumenerģija un saules 

fotoelementu enerģija) un 

ģeotermālā enerģija , apkārtējās vides 

siltums, plūdmaiņu, viļņu un cita jūras 

enerģija, hidroenerģija, biomasas enerģija, 

atkritumu poligonu gāzes, notekūdeņu 

attīrīšanas staciju gāzes un biogāzu 

enerģija; 

(a) “atjaunojamo energoresursu 

enerģija” ir enerģija no atjaunojamiem 

nefosilajiem energoresursiem, proti, vēja, 

saules (saules siltumenerģija un saules 

fotoelementu enerģija) un 

ģeotermālā enerģija, apkārtējās vides 

siltums, plūdmaiņu, viļņu un cita jūras 

enerģija, hidroenerģija, biomasas enerģija, 

biometāns, atkritumu poligonu gāzes, 

notekūdeņu attīrīšanas staciju gāzes un 

biogāzu enerģija; 

Pamatojums 

Biometāns ir jāiekļauj atjaunojamo energoresursu enerģijas galvenajā definīcijā. 

 

Grozījums Nr.  63 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) “biomasa” ir lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un saistīto nozaru, 

arī zvejniecības un akvakultūras, produktu, 

bioloģiskas izcelsmes atkritumu 

un atlikumu bioloģiski noārdāmā frakcija, 

tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas, 

kā arī atkritumu, tostarp bioloģiskas 

izcelsmes rūpniecības un sadzīves 

atkritumu, bioloģiski noārdāmā frakcija; 

(c) “biomasa” ir lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un saistīto nozaru, 

arī zvejniecības un akvakultūras, produktu, 

bioloģiskas izcelsmes atkritumu 

un atlikumu bioloģiski noārdāmā frakcija, 

tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas, 

kā arī atkritumu, tostarp bioloģiskas 

izcelsmes rūpniecības, komerciālu un 

sadzīves atkritumu, bioloģiski noārdāmā 

frakcija, kā arī baktērijas, bet biomasa nav 

kūdra un ģeoloģiski veidojumi un/vai 

fosilizējušies materiāli; 
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Pamatojums 

Būtu jāprecizē, ka biomasa nav kūdra vai citi ģeoloģiski veidojumi vai fosilizējušies materiāli. 

Baktērijas ir atjaunojamās biomasas veids, kas aug ar fotosintēzi vai bez tās. 

 

Grozījums Nr.  64 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – g apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) “biodegviela” ir šķidrā degviela, ko 

izmanto transportā un iegūst no biomasas; 

(g) “biodegviela” ir šķidrā vai gāzveida 

degviela, ko izmanto transportā un iegūst 

no biomasas vai ar biomasu; 

Pamatojums 

Biodegvielas definīcijai būtu jāattiecas gan uz šķidro, gan gāzveida biodegvielu. Biomasa var 

darboties kā bioloģisks katalizators, kas degvielu ļauj iegūt tieši biomasas augšanas 

rezultātā. 

 

Grozījums Nr.  65 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (na) „atkritumu atlikums” ir atkritumi, 

kuri rodas apstrādes vai reģenerācijas, 

cita starpā arī pārstrādes, darbību 

rezultātā un kuru turpmāka reģenerācija 

vairs nav iespējama, un kuri tāpēc ir 

jāapglabā; 

Pamatojums 

Šī definīcija ir jāiekļauj, lai definētu atkritumu izmantošanu, piemēram, modernajās 

biodegvielās, kad tie vairs ir tikai atkritumi, ko vairs nav iespējams pārstrādāt vai atgūt. 

 

Grozījums Nr.  66 

Direktīvas priekšlikums 
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2. pants – 2. punkts – q apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(q) “nepārtikas celulozes materiāls” 

ir sākvielas , kas galvenokārt sastāv no 

celulozes un hemicelulozes un kam ir 

zemāks lignīna saturs nekā lignocelulozes 

materiālam; tas ietver pārtikas 

un dzīvnieku barības kultūraugu atlikumus 

(piemēram, dažādu graudaugu salmus, 

sēnalas un čaumalas), enerģētiskās zālaugu 

kultūras ar zemu cietes saturu (piemēram, 

aireni, klūdziņprosu, miskanti, Spānijas 

niedri un virsaugus pirms un pēc 

galvenajiem kultūraugiem), rūpniecības 

atlikumus (tostarp no pārtikas un dzīvnieku 

barības kultūraugiem pēc augu eļļu, 

cukuru, cietes un proteīnu ekstrakcijas) un 

materiālus no bioatkritumiem; 

(q) “nepārtikas celulozes materiāls” 

ir sākvielas, kas galvenokārt sastāv no 

celulozes un hemicelulozes un kam ir 

zemāks lignīna saturs nekā lignocelulozes 

materiālam; tas ietver pārtikas 

un dzīvnieku barības kultūraugu atlikumus 

(piemēram, dažādu graudaugu salmus, 

sēnalas un čaumalas), enerģētiskās zālaugu 

kultūras ar zemu cietes saturu (piemēram, 

aireni, klūdziņprosu, miskanti, Spānijas 

niedri un virsaugus pirms un pēc 

galvenajiem kultūraugiem, kā arī augsnes 

saglabāšanas kultūraugus, piemēram, 

zāli, āboliņu, sējas lucernu), rūpniecības 

atlikumus (tostarp no pārtikas un dzīvnieku 

barības kultūraugiem pēc augu eļļu, 

cukuru, cietes un proteīnu ekstrakcijas) un 

materiālus no bioatkritumiem; 

Pamatojums 

Augsnes saglabāšanas augus var izmantot biogāzes ražošanai. 

 

Grozījums Nr.  67 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – s apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(s) “ nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrā vai gāzveida transporta degviela” ir 

šķidrā vai gāzveida degviela, kura nav 

biodegviela un kuras enerģijas saturu veido 

atjaunojamie energoresursi, izņemot 

biomasu, un kuru izmanto transportā; 

(s) “ nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrā vai gāzveida transporta degviela” ir 

šķidrā vai gāzveida transportā 

izmantojama degviela, kura nav 

biodegviela un kuras enerģijas saturu veido 

atjaunojamie energoresursi, izņemot 

biomasu, un kurai katra oglekļa sākviela 

ir iegūta no apkārtējā gaisa; 
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Pamatojums 

Šai definīcijai nebūtu jāattiecas uz rūpniecisko CO2 uztveršanu un atkārtotas izmantošanas 

sākvielām, jo šāda oglekļa ieguve nebūtu pastāvīga. Nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidrās vai gāzveida transporta degvielas definīcijā izdarītais grozījums ir 

saistīts ar 25. pantu, kurā paredzēts to ieskaitīt iekļaušanas pienākumā. 

 

Grozījums Nr.  68 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – u apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(u) “neliela netiešas zemes 

izmantošanas maiņas riska biodegviela un 

bioloģiskais šķidrais kurināmais” ir 

biodegviela un bioloģiskais šķidrais 

kurināmais, kuru sākvielas ir ražotas 

saskaņā ar shēmām, kas mazina tādas 

ražošanas izspiešanu, kurā ražo izejvielas 

citām vajadzībām , nevis biodegvielas un 

bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanai, 

un kuri ir ražoti saskaņā ar 26. pantā 

izklāstītajiem ilgtspējas kritērijiem 

biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 

kurināmajam; 

(u) “neliela netiešas zemes 

izmantošanas maiņas riska biodegviela un 

bioloģiskais šķidrais kurināmais” ir 

biodegviela un bioloģiskais šķidrais 

kurināmais, kuru sākvielas ir ražotas 

neizmantotās, marginālās zemes platībās, 

vienlaikus uzlabojot to oglekļa 

uztveršanas spēju, saskaņā ar shēmām, kas 

mazina tādas ražošanas izspiešanu, kurā 

ražo izejvielas citām vajadzībām, nevis 

biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 

ražošanai, tostarp augsta proteīnu satura 

barības produktu ražošanai, un kuri ir 

ražoti saskaņā ar 26. pantā izklāstītajiem 

ilgtspējas kritērijiem biodegvielai un 

bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam; 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar 7. panta 1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  69 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – y apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(y) “atlikumsiltums vai 

atlikumaukstums” ir siltums vai aukstums, 

kas kā blakusprodukts radies rūpnieciskās 

iekārtās vai elektrostacijās un kas, ja 

(y)  "atlikumsiltums vai 

atlikumaukstums" ir siltums vai aukstums, 

kas kā blakusprodukts radies rūpnieciskās 

iekārtās vai terciārajā sektorā un kas, ja 
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nebūtu centralizētas siltumapgādes vai 

aukstumapgādes sistēmas, neizmantots 

zustu gaisā vai ūdenī; 

nebūtu centralizētas vai citas šim nolūkam 

paredzētas siltuma vai aukstuma 

atgūšanas sistēmas, neizmantots zustu 

gaisā vai ūdenī; 

 

Grozījums Nr.  70 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(aa) “atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājs” ir Direktīvā [MDI 

direktīva] definētais aktīvais lietotājs, kurš 

patērē un var uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju, kas saražota 

tā teritorijā, tostarp daudzdzīvokļu namā, 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā vai slēgtā sadales sistēmā, ja vien — 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājiem, kas nav 

mājsaimniecību lietotāji, — šīs darbības 

nav lietotāja primārā saimnieciskā vai 

profesionālā darbība; 

(aa)  „atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājs” ir Direktīvā [MDI 

direktīva] definētais aktīvais lietotājs vai 

kolektīva lietotāju grupa, kas patērē un var 

uzkrāt un pārdot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju, kura 

saražota attiecīgā lietotāja vai grupas 

teritorijā, tostarp daudzdzīvokļu namā, 

komerciālā vai koplietojuma pakalpojumu 

vietā vai slēgtā sadales sistēmā, cita starpā 

ar agregatoru starpniecību, ja vien — 

attiecībā uz atjaunojamo energoresursu 

enerģijas pašpatērētājiem, kas nav 

mājsaimniecību lietotāji, — šīs darbības 

nav lietotāja primārā saimnieciskā vai 

profesionālā darbība; 

 

Grozījums Nr.  71 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – dd apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(dd) “pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugi” ir cieti bagātīgi saturoši 

kultūraugi, cukura kultūraugi un eļļas 

kultūraugi, ko audzē lauksaimniecības 

zemē kā galvenos kultūraugus, izņemot 

atlikumus, atkritumus vai lignocelulozes 

materiālus; 

(dd) “pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugi” ir cieti bagātīgi saturoši 

kultūraugi, cukura kultūraugi un eļļas 

kultūraugi, kā arī citi kultūraugi, ko audzē 

galvenokārt enerģijas ieguves nolūkā 

lauksaimniecības zemē kā galvenos 

kultūraugus, izņemot atlikumus un 

atkritumus;  
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Grozījums Nr.  72 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ee apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ee) “modernas biodegvielas” ir no 

IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 

sākvielām saražotas biodegvielas; 

(ee) “modernas biodegvielas” ir no 

IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 

atkritumu un atlikumu sākvielām 

saražotas biodegvielas, kas atbilst 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 

principam un kam, kā liecina reģinālā 

analīze, nav būtiskas ar izmantošanas 

veida maiņu saistītas ietekmes vai 

būtiskas kropļojošas ietekmes uz 

produktu, atkritumu vai atlikumu tirgu;  

 

Grozījums Nr.  73 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ff apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ff)  “no atkritumiem iegūts fosilais 

kurināmais/degviela” ir šķidrais un 

gāzveida kurināmais/degviela, kas saražots 

no neatjaunojamas izcelsmes atkritumiem, 

arī atkritumu apstrādes gāzes un atgāzes;  

(ff)  „pārstrādāts fosilais 

kurināmais/degviela” ir 

kurināmais/degviela, ko ražo no 

nenovēršamiem neatjaunojamas izcelsmes 

gāzveida atkritumiem, arī atkritumu 

apstrādes gāzes un atgāzes, un kas visā 

savā aprites ciklā ļauj būtiski aiztaupīt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas;  

 

Grozījums Nr.  74 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – jj apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(jj) “izstrādes atļauja” ir oficiāls (jj)  „izstrādes atļauja” ir juridiska 
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dokuments, kas dod tiesības iegūt meža 

biomasu; 
atļauja vai līdzīgas valsts un/vai 

reģionālajos tiesību aktos noteiktas 
tiesības iegūt meža biomasu;  

 

Grozījums Nr.  75 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – mm apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(mm) “meža tiesiskais valdījums” ir 

viens vai vairāki meža un citu kokaugiem 

klātu zemju gabali, kas no 

apsaimniekošanas vai izmantošanas 

viedokļa veido vienu vienību; 

(mm)  „pamatpiedāvājums” ir no 

biomasas iegūto rūpniecisko izejvielu 

izcelsmes ģeogrāfiskais reģions; 

 

Grozījums Nr.  76 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – nn apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(nn) “bioatkritumi” ir bioloģiski 

noārdāmi dārzu un parku atkritumi, 

mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās 

ēdināšanas iestāžu un veikalu pārtikas un 

virtuves atkritumi un tiem pielīdzināmi 

pārtikas rūpniecības uzņēmumu 

atkritumi; 

(nn) „bioatkritumi” ir bioloģiski 

atkritumi, kā tie definēti 

Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 4. punktā; 

 

Grozījums Nr.  77 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (uua)  "degvielas, kas iegūtas izmantojot 

baktērijas" ir šķidrais kurināmais, ko 

ražo, izmantojot tādu baktēriju 

vairošanos, kuras patērē oglekļa oksīdus 
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gāzveida atkritumu un atlieku tādās 

plūsmās, kas ir produktu ražošanas 

procesu neizbēgamas un netīšas sekas, un 

uz kurām neattiecas citas emisiju 

samazināšanas shēmas; 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar IX pielikuma grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  78 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (uub)  „atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhija” ir atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhija, kā definēts 

Direktīvas 2008/98/EK 4. panta 1. punktā; 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu konsekvenci, šajā direktīvā būtu jāizmanto tā pati atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas definīcija kā Direktīvā 2008/98/EK. 

 

Grozījums Nr.  79 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis kopīgi nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars Savienības enerģijas bruto 

galapatēriņā līdz 2030. gadam sasniedz 

vismaz 27 %. 

1. Dalībvalstis kopīgi nodrošina, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars Savienības enerģijas bruto 

galapatēriņā līdz 2030. gadam sasniedz 

vismaz 35 %. 

Grozījums Nr.  80 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Katras dalībvalsts devumu šā 

vispārējā 2030. gadam nospraustā 

mērķrādītāja sasniegšanā nosaka un 

Komisijai paziņo integrēto nacionālo 

enerģētikas un klimata plānu ietvaros 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 3. 

līdz 5. un 9. līdz 11. pantu. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  81 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka to 

politikas virzieni ir izstrādāti tā, lai tie 

atbilstu atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijai, kā tā noteikta 

Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā. Tādēļ 

dalībvalstis regulāri pārskata savu 

nacionālo rīcībpolitiku, lai nodrošinātu 

atbilstību šiem principiem, un visas 

novirzes pamato, sniedzot ziņojumus, kā 

prasīts Regulas [par pārvaldību] 18. panta 

c) punktā. 

Pamatojums 

Dalībvalstīm ir jāizvērtē vai to politikas virzieni atjaunojamo energoresursu enerģijas 

atbalstam atbilst tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, jo īpaši attiecībā uz 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  82 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja Komisija integrēto nacionālo 

enerģētikas un klimata plānu novērtēšanā 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

25. pantu konstatē, ka kopīgi netiek 

svītrots 
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sasniegta Savienības trajektorija vai ka 

netiek uzturēts 3. punktā minētais 

bāzlīnijas īpatsvars, ir piemērojams 

minētās regulas 27. panta 4. punkts. 

 

Grozījums Nr.  83 

Direktīvas priekšlikums 

3.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 Obligāti vispārējie nacionālie mērķrādītāji 

 Katra dalībvalsts nodrošina, ka saskaņā 

ar 7. un 13. pantu aprēķinātais 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvars valsts enerģijas bruto 

galapatēriņā līdz 2030. gadam nav 

mazāks par vispārējo nacionālo 

mērķrādītāju, kas attiecībā uz 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru minētajā gadā ir noteikts 

I pielikuma A daļas tabulas trešajā ailē. 

Šie vispārējie nacionālie mērķrādītāji ir 

obligāti un atbilst Savienības noteiktajam 

mērķrādītājam — atjaunojamo 

energoresursu enerģijas vismaz 35 % 

īpatsvaram Savienības enerģijas bruto 

galapatēriņā. Lai vieglāk sasniegtu šajā 

pantā noteiktos mērķrādītājus, katra 

dalībvalsts veicina un sekmē 

energoefektivitāti un energotaupību. 

 

Grozījums Nr.  84 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai sasniegtu 3. panta 1. punktā 

nosprausto Savienības mērķrādītāju, 

dalībvalstis, ievērojot valsts atbalsta 

noteikumus, var izmantot atbalsta shēmas. 

1. Lai sasniegtu vai pārsniegtu 3. un 

3.a pantā noteiktos Savienības un 

dalībvalstu mērķrādītājus, dalībvalstis var 

piemērot atbalsta shēmas. Atjaunojamo 
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Atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas atbalsta shēmas izstrādā tā, 

lai izvairītos no liekas elektroenerģijas 

tirgu kropļošanas un nodrošinātu, ka 

ražotāji ņem vērā elektroenerģijas 

pieprasījumu un piedāvājumu, kā arī 

iespējamos tīkla ierobežojumus. 

energoresursu elektroenerģijas atbalsta 

shēmas izstrādā tā, lai izvairītos no liekas 

elektroenerģijas tirgu kropļošanas un 

nodrošinātu, ka ražotāji ņem vērā 

elektroenerģijas pieprasījumu un 

piedāvājumu, kā arī iespējamos tīkla 

ierobežojumus. 

 

Grozījums Nr.  85 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Atbalstu atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijai izstrādā tā, lai atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju integrētu 

elektroenerģijas tirgū un nodrošinātu, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražotāji reaģē uz tirgus cenas signāliem un 

gūst maksimālus tirgus ieņēmumus. 

2. Atbalstu atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijai izstrādā tā, lai atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju integrētu 

elektroenerģijas tirgū un nodrošinātu, ka 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražotāji reaģē uz tirgus cenas signāliem un 

gūst maksimālus tirgus ieņēmumus. 

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumus 

mazām iekārtām, ja dalībvalstis var 

pierādīt, ka ar tiešu vai netiešu saražotās 

elektroenerģijas pārdošanu tirgū saistītās 

administratīvās izmaksas būtu 

nesamērīgas, kā arī atbrīvojumus var 

noteikt demonstrējumu projektiem. 

 

Grozījums Nr.  86 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Atbalsta shēmas elektroenerģijas 

ražošanai no biomasas energoresursiem 

izstrādā tā, lai izvairītos no liekas 

materiālu tirgu kropļošanas. 

Pamatojums 

Lai īstenotu pāreju uz aprites ekonomiku, atjaunojamo energoresursu atbalsta shēmas 

nedrīkst kropļot starpnozaru konkurenci attiecībā uz biomasas piegādi. 
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Grozījums Nr.  87 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai 

tiek piešķirts atvērtā, pārredzamā, 

konkurenciālā, nediskriminējošā un 

izmaksefektīvā veidā. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai 

tiek piešķirts, izmantojot atvērtus, 

pārredzamus, konkurenciālus, 

nediskriminējošus piedāvājumu 

konkursus, izņemot mazās iekārtas, 

demonstrējuma projektus un gadījumus, 

kad dalībvalstis var pierādīt, ka 

piedāvājumu konkursi nevar būt 

konkurenciāli, vai tie novestu pie 

nepietiekami optimāliem rezultātiem, 

piemēram augstāka atbalsta līmeņa 

un/vai zemākiem projektu īstenošanas 

rādītājiem. Atbalsta piešķiršanai var 

izmantot arī tehnoloģiski specifiskas 

konkursa procedūras. 

 

Grozījums Nr.  88 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 

dalībvalstis nodrošina, ka atbalsta shēma 

atjaunojamo energoresursu enerģijai 

netiek attiecināta uz tādiem sadzīves 

atkritumiem, kuri neatbilst dalītās 

savākšanas pienākumam, kas noteikts 

Direktīvā 2008/98/EK. 

Pamatojums 

Atbalsta shēmas atjaunojamo energoresursu enerģijai nedrīkst veicināt tādu atkritumu 

izmantošanu, kuri neatbilst atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai; jo īpaši nekādu atbalstu 

nebūtu jāpiešķir jaukto atkritumu izmantošanai. Atbalsta shēmas būtu jāattiecina vienīgi uz 

sadzīves atkritumu atlikumiem t.i sadzīves atkritumiem, kuri tika savākti dalīti un kurus vairāk 

nevar pārstrādāt vai atgūt, un kurus paredzēts vienīgi apglabāt. 
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Grozījums Nr.  89 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis atbalstu no 

atjaunojamiem energoresursiem saražotai 

elektroenerģijai atver ražotājiem citās 

dalībvalstīs atbilstoši šajā pantā 

noteiktajiem nosacījumiem. 

1. Dalībvalstis atbalstu no 

atjaunojamiem energoresursiem saražotai 

elektroenerģijai var atvērt ražotājiem citās 

dalībvalstīs atbilstoši šajā pantā 

noteiktajiem nosacījumiem. 

Pamatojums 

Introducing a mandatory cross-border opening of support schemes to installation located in 

other Member States does not necessarily represent a cost-effective solution. It furthermore 

leads to a market concentration in Member States where the highest returns can be obtained. 

Investors will be aiming for the most efficient and cheapest place of operation. Certain 

Member States, in particular those that are lagging behind in integrating renewable energies, 

would thus be disadvantaged. The necessary expansion of cross-border transmission of 

electricity linked to the obligatory opening of support schemes would lead to an increase in 

transmission costs. As a result, additional support would be required, which would entail 

increased costs. Moreover, as the monitoring of the use of support schemes available for 

generators located in another country is not yet developed, the cross-border authority of 

National Regulatory Authorities (NRAs) would need to be clarified first. 

 

Grozījums Nr.  90 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neskarot pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu valsts atbalsta noteikumus, 

dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas projektiem 

piešķirtā atbalsta līmenis un nosacījumi 

netiek pārskatīti tā, ka tie negatīvi 

ietekmētu šādi piešķirtās tiesības un 

atbalstīto projektu saimniecisko aspektu. 

Dalībvalstis nodrošina, ka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas projektiem 

piešķirtā atbalsta līmenis un nosacījumi 

netiek pārskatīti tā, ka tie negatīvi 

ietekmētu šādi piešķirtās tiesības un 

atbalstīto projektu saimniecisko aspektu. 

 

Grozījums Nr.  91 

Direktīvas priekšlikums 
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7. pants – 1. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot dalībvalsts atjaunojamo 

energoresursu enerģijas bruto galapatēriņu, 

biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo, kā arī biomasas degvielu daļa, 

ko patērē transportā, ja to ražo no pārtikas 

vai dzīvnieku barības kultūraugiem, 

nepārsniedz 7 % no enerģijas galapatēriņa 

attiecīgās dalībvalsts autotransportā un 

dzelzceļa transportā. Šo limitu samazina 

līdz 3,8 % 2030. gadā pēc X pielikuma 

A daļā noteiktās trajektorijas. Dalībvalstis 

var noteikt zemāku limitu un nošķirt 

dažādu veidu biodegvielas, bioloģiskos 

šķidros kurināmos un biomasas degvielas, 

kas saražotas no pārtikas un dzīvnieku 

barības kultūraugiem, piemēram, nosakot 

zemāku limitu tai pārtikas vai dzīvnieku 

barības kultūraugu biodegvielu daļai, ko 

saražo no eļļas kultūraugiem, ņemot vērā 

netiešo zemes izmantošanas maiņu. 

Aprēķinot dalībvalsts atjaunojamo 

energoresursu enerģijas bruto galapatēriņu, 

biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo, kā arī biomasas degvielu daļa, 

ko patērē transportā, ja to ražo no pārtikas 

vai dzīvnieku barības kultūraugiem, 

nepārsniedz 7 % no enerģijas galapatēriņa 

attiecīgās dalībvalsts autotransportā un 

dzelzceļa transportā, izņemot gadījumus, 

kad šādas degvielas atbilst siltumnīcefekta 

gāzu aiztaupījuma robežvērtībai, kas 

noteikta 26. panta 7. punktā, ņemot vērā 

vidējo aritmētisko, kas aprēķināts tām 

netiešas zemes izmantošanas maiņas 

emisijām biodegvielu un bioloģisko šķidro 

kurināmo sākvielu ieguvei, kas minētas 

VIII pielikuma A. daļā, vai ja šīs 

biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 

kurināmais ir sertificēti kā zema riska 

attiecībā uz netiešas zemes izmantošanas 

maiņu, saskaņā ar Komisijas izstrādāto 

metodiku.  Šo limitu samazina līdz 0 % 

2030. gadā pēc X pielikuma A daļā 

noteiktās trajektorijas. No palmu eļļas 

ražotu biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 

kurināmā devums 2021. gadā ir 0 %. 

Komisija līdz 2019. gada 31. decembrim 

izstrādā metodiku neliela netiešas zemes 

izmantošanas maiņas riska biodegvielu 

un bioloģiskā šķidrā kurināmā 

sertificēšanai, kā noteikts 2. panta 2. daļas 

u) apakšpunktā. Dalībvalstis var noteikt 

zemāku limitu un nošķirt dažādu veidu 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas degvielas, kas 

saražotas no pārtikas un dzīvnieku barības 

kultūraugiem, piemēram, nosakot zemāku 

limitu tai pārtikas vai dzīvnieku barības 

kultūraugu biodegvielu daļai, ko saražo no 

eļļas kultūraugiem, ņemot vērā netiešo 

zemes izmantošanas maiņu un citu netīšu 

ietekmi uz ilgtspējību. 
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Grozījums Nr.  92 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 32. pantu, lai grozītu 

VIII pielikuma A. daļā norādītās 

biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 

kurināmā sākvielu ražošanas aplēstās 

netiešas zemes izmantošanas maiņas 

emisijas, pamatojoties uz jaunākajām 

zinātniskajām liecībām. Komisija līdz 

2019. gada 31. decembrim pārskata 

vidējās aplēstās netiešas zemes 

izmantošanas maiņas emisijas no 

biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 

kurināmā sākvielu ražošanas, ņemot vērā 

jebkādus siltumnīcefekta gāzu 

aiztaupījumus, kas saistīti ar proteīnu 

barības produktiem, un attiecīgi ievieš 

atsevišķas vērtības attiecībā uz palmu eļļu, 

sojas eļļu un citiem eļļas kultūraugiem. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nesaraujami saistīts ar iepriekšējo apakšpunktu grozījumiem un ir 

nepieciešams, lai nodrošinātu, ka VIII pielikuma A daļas vērtības tiek atjauninātas atbilstīgi 

jaunākajām zinātniskajām liecībām. 

 

Grozījums Nr.  93 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 32. pantu 

pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt 

IX pielikuma A un B daļā sniegto sākvielu 

sarakstu, lai sākvielas pievienotu, bet ne 

tāpēc, lai tās svītrotu. Ikviena deleģētā 

akta pamatā ir jaunāko zinātnisko un 

tehnisko sasniegumu analīze, kurā 

pienācīgi ņemti vērā Direktīvā 2008/98/EK 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 32. pantu 

pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt 

IX pielikuma A un B daļā sniegto sākvielu 

sarakstu. Ikviena deleģētā akta pamatā ir 

jaunāko zinātnisko un tehnisko sasniegumu 

analīze, kurā pienācīgi ņemti vērā aprites 

ekonomikas principi un 
Direktīvā 2008/98/EK noteiktā atkritumu 



 

AD\1139326LV.docx 55/108 PE604.700v02-00 

 LV 

noteiktie atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijas principi, ievērojot Savienības 

ilgtspējas kritērijus, un kura pamato 

atzinumu, ka attiecīgā sākviela nerada 

papildu pieprasījumu pēc zemes un veicina 

atkritumu un atlikumu izmantošanu, reizē 

neatstājot būtisku negatīvu ietekmi uz 

(blakus)produktu, atkritumu vai atlikumu 

tirgu, sniedzot būtiskus siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījumus salīdzinājumā 

ar fosilajiem kurināmajiem/degvielām un 

neradot risku negatīvi ietekmēt vidi un 

bioloģisko daudzveidību. 

apsaimniekošanas hierarhija, ievērojot 

Savienības ilgtspējas kritērijus, un kura 

pamato atzinumu, ka attiecīgā sākviela 

nerada papildu pieprasījumu pēc zemes un 

veicina atkritumu un atlikumu 

izmantošanu, reizē neatstājot būtisku 

negatīvu ietekmi uz (blakus)produktu, 

atkritumu vai atlikumu tirgu, sniedzot 

būtiskus siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījumus salīdzinājumā ar fosilajiem 

kurināmajiem/degvielām, pamatojoties uz 

emisiju aprites cikla novērtējumu, un 

neradot risku negatīvi ietekmēt vidi un 

bioloģisko daudzveidību. 

 

Grozījums Nr.  94 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ik pēc diviem gadiem Komisija izvērtē 

IX pielikuma A un B daļā iekļauto sākvielu 

sarakstu, lai tam pievienotu sākvielas, 

saskaņā ar šajā punktā noteiktajiem 

principiem. Pirmo izvērtēšanu veic ne 

vēlāk kā sešus mēnešus pēc [šīs direktīvas 

spēkā stāšanās dienas]. Komisija attiecīgā 

gadījumā pieņem deleģētos aktus, ar 

kuriem groza IX pielikuma A un B daļā 

sniegto sākvielu sarakstu, lai sākvielas 

pievienotu, bet ne tāpēc, lai tās svītrotu. 

Ik pēc diviem gadiem Komisija izvērtē 

IX pielikuma A un B daļā iekļauto sākvielu 

sarakstu, lai pievienotu vai svītrotu 

sākvielas, saskaņā ar šajā punktā 

noteiktajiem principiem. Pirmo izvērtēšanu 

veic ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc [šīs 

direktīvas spēkā stāšanās dienas]. Komisija 

attiecīgā gadījumā pieņem deleģētos aktus, 

ar kuriem groza IX pielikuma A un B daļā 

sniegto sākvielu sarakstu, lai sākvielas 

pievienotu vai svītrotu. 

 

Grozījums Nr.  95 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Kad sākviela ir svītrota no IX pielikuma 

saraksta, iekārtām, kas ražo modernās 

biodegvielas no šīs sākvielas, ir atļauts 

izmantot to piecus gadus pēc tam, kad 

stājies spēkā deleģētais akts, ar kuru šī 

sākviela tika svītrota no IX pielikuma, ar 
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nosacījumu, ka ražota tiek modernā 

biodegviela saskaņā ar šīs direktīvas 

2. pantu. 

Pamatojums 

Kaut arī būtu jāatļauj Komisijai ierosināt sākvielas svītrošanu no IX pielikuma saraksta, 

uzņēmējiem vajadzētu būt iespējai pārejas posmā pielāgot ražošanas procesu, lai zināmā 

mērā nezaudētu investīcijas.   

 

Grozījums Nr.  96 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5a. Izstrādājot politiku, kas veicina 

degvielu ražošanu no šīs direktīvas 

IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām, 

dalībvalstis nodrošina atbilstību atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijai, kas 

noteikta Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā, 

tostarp tās noteikumiem attiecībā uz 

apsvērumiem par aprites ciklu dažādu 

atkritumu plūsmu radīšanas un šo plūsmu 

apsaimniekošanas vispārējo ietekmi. 

Pamatojums 

Tiek atjaunots Direktīvas (ES) 2015/1513 2. panta formulējums 

 

Grozījums Nr.  97 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atskaita no atjaunojamo 

energoresursu enerģijas daudzuma, ko ņem 

vērā, nosakot pārvedējas 

dalībvalsts atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru šīs direktīvas 

vajadzībām , un 

(a) atskaita no atjaunojamo 

energoresursu enerģijas daudzuma, ko ņem 

vērā, nosakot atbilstību tās dalībvalsts 

nacionālajam mērķrādītājam, kura 

pārvedusi attiecīgo daudzumu šīs 

direktīvas vajadzībām, un 
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Pamatojums 

Ierosinātais grozījums ir vajadzīgs direktīvas pielāgošanai, jo 3.a pantā no jauna tiek iekļauti 

saistoši nacionālie mērķrādītāji. 

 

Grozījums Nr.  98 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pieskaita atjaunojamo 

energoresursu enerģijas daudzumam, ko 

ņem vērā, nosakot pārveduma pieņēmējas 

dalībvalsts atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru šīs direktīvas 

vajadzībām . 

(b) pieskaita atjaunojamo 

energoresursu enerģijas daudzumam, ko 

ņem vērā, nosakot atbilstību tās dalībvalsts 

nacionālajam mērķrādītājam, kura 

pieņem attiecīgā daudzuma pārvedumu 
šīs direktīvas vajadzībām. 

Pamatojums 

Ierosinātais grozījums ir vajadzīgs direktīvas pielāgošanai, jo 3.a pantā no jauna tiek iekļauti 

saistoši nacionālie mērķrādītāji. 

 

Grozījums Nr.  99 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atskaita no tā atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas vai 

siltumapgādei vai aukstumapgādei 

izmantojamās enerģijas daudzuma, kuru 

ņem vērā, nosakot tās 

dalībvalsts atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru , kura sagatavojusi 

1. punktā minēto paziņojuma vēstuli; kā arī 

(a) atskaita no tā atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas vai 

siltumapgādei vai aukstumapgādei 

izmantojamās enerģijas daudzuma, kuru 

ņem vērā, nosakot, vai savu nacionālo 

mērķrādītāju ir sasniegusi dalībvalsts, 

kura sagatavojusi 1. punktā minēto 

paziņojuma vēstuli; kā arī 

Pamatojums 

Ierosinātais grozījums ir vajadzīgs direktīvas pielāgošanai, jo 3.a pantā no jauna tiek iekļauti 

saistoši nacionālie mērķrādītāji. 

 

Grozījums Nr.  100 
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Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Elektroenerģiju, kas saražota no 

atjaunojamajiem energoresursiem trešās 

valstīs, ņem vērā tikai tādēļ, lai 

novērtētu dalībvalstu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru , ja ir 

izpildīti šādi nosacījumi: 

2. Elektroenerģiju, kas saražota no 

atjaunojamiem energoresursiem trešās 

valstīs, ņem vērā tikai tādēļ, lai novērtētu 

atbilstību dalībvalstu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķrādītājiem, ja 

ir izpildīti šādi nosacījumi: 

Pamatojums 

Ierosinātais grozījums ir vajadzīgs direktīvas pielāgošanai, jo 3. pantā no jauna tiek iekļauti 

saistoši nacionālie mērķrādītāji. 

 

Grozījums Nr.  101 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts, 

reģionālā un vietējā līmeņa kompetentās 

iestādes , plānojot, projektējot, būvējot un 

atjaunojot pilsētu infrastruktūru, 

rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus un 

energoinfrastruktūru, tostarp 

elektroenerģijas, centralizētās 

siltumapgādes un aukstumapgādes, 

dabasgāzes un alternatīvo 

kurināmo/degvielu tīklus, paredz 

noteikumus par atjaunojamo energoresursu 

enerģijas integrēšanu un ieviešanu un 

nenovēršama atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma izmantošanu . 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts, 

reģionālā un vietējā līmeņa kompetentās 

iestādes, plānojot, projektējot, būvējot un 

atjaunojot pilsētu infrastruktūru, 

rūpnieciskos vai dzīvojamos rajonus un 

energoinfrastruktūru, tostarp 

elektroenerģijas, centralizētās 

siltumapgādes un aukstumapgādes, 

dabasgāzes un alternatīvo 

kurināmo/degvielu tīklus, paredz 

noteikumus par atjaunojamo energoresursu 

enerģijas integrēšanu un ieviešanu un 

nenovēršama atlikumsiltuma vai 

atlikumaukstuma izmantošanu un mudina, 

lai attiecīgas vietējās un reģionālās 

iestādes pilsētas infrastruktūras 

plānošanā iekļautu uz atjaunojamo 

energoresursu enerģiju pamatotus 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

risinājumus. 

 

Grozījums Nr.  102 
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Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis savos būvniecības noteikumos 

un būvnormatīvos vai ar citiem 

līdzvērtīgiem paņēmieniem pieprasa visās 

jaunajās ēkās un esošajās ēkās, kurās veic 

kapitālremontu, nodrošināt minimālos 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pielietojuma līmeņus , atspoguļojot saskaņā 

ar Direktīvas 2010/31/ES 5. panta 

2. punktu veiktā izmaksu ziņā optimālo 

līmeņu aprēķina rezultātus . Dalībvalstis 

ļauj šos minimālos līmeņus ievērot, inter 

alia izmantojot ievērojamu atjaunojamo 

energoresursu proporciju. 

Dalībvalstis savos būvniecības noteikumos 

un būvnormatīvos vai ar citiem 

līdzvērtīgiem paņēmieniem pieprasa visās 

jaunajās ēkās un esošajās ēkās, kurās veic 

kapitālremontu, nodrošināt minimālos 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

pielietojuma līmeņus , atspoguļojot saskaņā 

ar Direktīvas 2010/31/ES 5. panta 

2. punktu veiktā izmaksu ziņā optimālo 

līmeņu aprēķina rezultātus . Dalībvalstis 

ļauj šos minimālos līmeņus ievērot, inter 

alia, izmantojot centralizētu 

siltumapgādi un aukstumapgādi, kā arī 

citu vietēju energoinfrastruktūru, 

izmantojot ievērojamu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas proporciju. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tehnoloģisko neitralitāti, atjaunojamo energoresursu enerģijas obligātos 

līmeņus vajadzētu varēt nodrošināt arī ar centralizētu siltumapgādi un aukstumapgādi, kā arī 

citu vietēju energoinfrastruktūru, kas izmanto ievērojamu atjaunojamo energoresursu 

proporciju. 

 

Grozījums Nr.  103 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Dalībvalstis novērtē savu 

atjaunojamo energoresursu potenciālu un 

atlikumsiltuma un atlikumaukstuma 

izmantojumu siltumapgādē un 

aukstumapgādē. Šo novērtējumu iekļauj 

otrajā visaptverošajā izvērtējumā, kas 

saskaņā Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 

1. punktu pirmoreiz jāiesniedz līdz 

2020. gada 31. decembrim, un vēlākajos 

visaptverošo izvērtējumu atjauninājumos. 

8. Dalībvalstis novērtē savu 

atjaunojamo energoresursu ilgtspējas 

potenciālu, kurā paredz veikt telpisko 

analīzi teritorijām, kas piemērotas 

ieviešanai ar zemu vides risku, un iespējas 

siltumapgādē un aukstumapgādē  izmantot 

atlikumsiltumu un atlikumaukstumu. Šo 

novērtējumu iekļauj otrajā visaptverošajā 

izvērtējumā, kas saskaņā 

Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 1. punktu 

pirmoreiz jāiesniedz līdz 2020. gada 

31. decembrim, un vēlākajos visaptverošo 
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izvērtējumu atjauninājumos. 

 

Grozījums Nr.  104 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Vienotais administratīvais 

kontaktpunkts pieteikuma iesniedzējam 

pārredzami palīdz iziet pieteikšanās 

procesu, tam sniedz visu vajadzīgo 

informāciju, nodarbojas ar koordinēšanu un 

vajadzības gadījumā iesaista citas iestādes 

un procesa beigās pieņem juridiski saistošu 

lēmumu. 

2. Vienotais administratīvais 

kontaktpunkts pieteikuma iesniedzējam 

pārredzami palīdz iziet pieteikšanās 

procesu, tam sniedz visu vajadzīgo 

informāciju, nodarbojas ar koordinēšanu un 

vajadzības gadījumā iesaista citas iestādes 

un procesa beigās attiecībā uz katru 

pieteikumu pieņem juridiski saistošu 

lēmumu. 

 

Grozījums Nr.  105 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Dalībvalstis atvieglo esošu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

staciju energoatjaunināšanu, inter alia 

nodrošinot vienkāršotu un ātru atļauju 

piešķiršanas procesu, kas ilgst ne vairāk kā 

vienu gadu no dienas, kurā vienotajam 

administratīvajam kontaktpunktam 

iesniegts energoatjaunināšanas 

pieprasījums. 

5. Dalībvalstis atvieglo esošu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

staciju energoatjaunināšanu, inter alia 

nodrošinot vienkāršotu un ātru atļauju 

piešķiršanas procesu, kas ilgst ne vairāk kā 

vienu gadu no dienas, kurā vienotajam 

administratīvajam kontaktpunktam 

iesniegts energoatjaunināšanas likumīgs 

pieprasījums. Energoatjaunināšanas 

gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka 

attiecībā uz sākotnējo projektu tiek 

saglabātas tiesības uz tīklu, neskarot 

piemērojamās tehniskās prasības saistībā 

ar pieslēgumu tīklam. 

 

Grozījums Nr.  106 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 5.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Dalībvalstis, izmantojot savus 

atļauju vai koncesiju piešķiršanas 

procesus, nodrošina, ka līdz 2020. gada 

31. decembrim visas degvielas uzpildes 

stacijas pie pamattīkla, kas tika izveidots 

ar Regulu (ES) Nr. 1315/2013 („TEN-T 

pamattīkls), ceļiem ir aprīkotas ar publiski 

pieejamiem elektrotransportlīdzekļu 

uzlādes punktiem. Komisija ir pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šīs 

direktīvas 32. pantu, lai šā panta darbības 

jomā iekļautu šīs direktīvas 25. panta 

darbības jomā ietilpstošās degvielas. 

Pamatojums 

The European Commission's study “Clean Transport - Support to the Member States for the 

Implementation of the Directive on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure”, 

considers a requirement for conventional fuelling stations to offer charging points for EVs or 

refuelling points with CNG or biomethane, as a very effective and low-cost measure to foster 

the use of EV and alternative fuels. An EU-wide approach on charging and fuelling 

infrastructure along the core TEN-T network can be crucial to accommodate cross border 

long distance travellers making use of this kind of vehicles. 

 

Grozījums Nr.  107 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja vien nav paredzama būtiska negatīva 

vidiskā vai sociālā ietekme, 

energoatjaunināšanu atļauj pēc paziņojuma 

sniegšanas saskaņā ar 16. pantu 

izveidotajam vienotajam administratīvajam 

kontaktpunktam. Vienotais 

administratīvais kontaktpunkts sešu 

mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 

nolemj, vai ar to pietiek. 

Ja tiek nodrošināta atbilstība Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2011/92/EEK1a par ietekmes uz 

vidi novērtējumu un Padomes 

Direktīvas 92/43/EEK1b prasībām un ja 
nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz 

vidi vai sociālā ietekme, 

energoatjaunināšanu atļauj pēc paziņojuma 

sniegšanas saskaņā ar šīs direktīvas 

16. pantu izveidotajam vienotajam 

administratīvajam kontaktpunktam. 

Vienotais administratīvais kontaktpunkts 

pieņem lēmumu sešu mēnešu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas. 
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 ____________________ 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 13. decembra Direktīva 

2011/92/ES  par dažu sabiedrisku un 

privātu projektu ietekmes uz vidi 

novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 1. 

lpp.). 

 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 

92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 

faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 

22.7.1992., 7. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  108 

Direktīvas priekšlikums 

18. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis ar vietējo un reģionālo 

iestāžu līdzdalību izstrādā piemērotas 

informācijas, izpratnes veidošanas 

, norādījumu un/vai mācību programmas, 

lai informētu iedzīvotājus par ieguvumiem 

un praktiskiem aspektiem, kas saistīti ar 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

attīstību un izmantošanu. 

6. Dalībvalstis ar vietējo un reģionālo 

iestāžu līdzdalību izstrādā piemērotas 

informācijas, izpratnes veidošanas, 

norādījumu vai mācību programmas, lai 

informētu iedzīvotājus par ieguvumiem un 

praktiskiem aspektiem, kas saistīti ar 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

attīstību un izmantošanu, tostarp par 

atjaunojamo energoresursu pašpatēriņu, 

kā arī līdzdalību atjaunojamo 

energoresursu energokopienās un 

ieguvumiem, ko sniedz sadarbības 

mehānismi starp dalībvalstīm un dažāda 

veida pārrobežu sadarbība. 

Pamatojums 

Tā kā Komisijas priekšlikumā uzmanība ir pievērsta pašpatēriņam un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas energokopienām, tam ir jābūt atspoguļotam šajā punktā, lai 

veicinātu iedzīvotāju izpratni par iespējām un ieguvumiem šajā jomā. Komisija ir norādījusi, 

ka sabiedrības atbalsta trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc dalībvalstis vilcinās izmantot 

sadarbības mehānismus, piemēram, spēkā esošās direktīvas 7. pantā noteiktos kopīgos 

projektus. Tāpēc informācijas un izpratnes veicināšanas programmām nebūtu jākoncentrējas 

vienīgi uz atjaunojamo energoresursu enerģija nodrošinātajiem ieguvumiem, bet arī uz 

pārrobežu sadarbību.  

 



 

AD\1139326LV.docx 63/108 PE604.700v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  109 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina , ka izcelsmes 

apliecinājumus neizsniedz ražotājam , kas 

par to pašu atjaunojamo energoresursu 

enerģijas daudzumu saņem finansiālu 

atbalstu no atbalsta shēmas . Dalībvalstis 

šādus izcelsmes apliecinājumus izdod un 

pārved uz tirgu, tos izsolot. Ieņēmumus no 

izsolēm izmanto atjaunojamo 

energoresursu atbalsta izmaksu segšanai. 

svītrots 

Pamatojums 

Izcelsmes apliecinājumu sistēma nebūtu jāsaista ar atjaunojamo energoresursu atbalsta 

shēmām, tai jākalpo vienīgi kā izsekojamības un uzskaites instrumentam attiecībā uz 

saražotās atjaunojamās enerģijas tirdzniecību. 

 

Grozījums Nr.  110 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iia daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (iia) “zaļā” ūdeņraža enerģiju; vai 

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas pieejamība ir ļoti mainīga. Apvienojot dažādus 

sektorus vienkopus varētu maksimizēt atjaunojamo energoresursu efektivitāti. Pārpalikušo 

enerģiju var izmatot, lai ražotu nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo energoresursu šķidro 

kurināmo un gāzveida kurināmo, ko vēlāk varētu izmantot transporta vai aukstumapgādes 

nozarēs. 

 

Grozījums Nr.  111 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 7. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (fa) vai un kādā ziņā enerģijas avots, 

no kura tika iegūta enerģija, atbilda 

26. pantā minētājiem ilgtspējības 

kritērijiem un siltumnīcefekta gāzu 

emisiju ietaupījumam; 

Pamatojums 

Izcelsmes apliecinājumam būtu jāinformē patērētāji par atbilstību ilgtspējības kritērijiem un 

siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījumiem. 

 

Grozījums Nr.  112 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, 

dalībvalstis vajadzības gadījumā veic 

pasākumus ar mērķi izveidot centralizētu 

siltumapgādes infrastruktūru, lai varētu 

veikt siltumapgādi un aukstumapgādi , 

izmantojot lielas biomasas, saules enerģijas 

un ģeotermālās enerģijas ietaises. 

3. Pamatojoties uz integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar regulas [par pārvaldību] 

I pielikumu ietverto novērtējumu par 

nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru 

centralizētajai siltumapgādei un 

aukstumapgādei no atjaunojamajiem 

energoresursiem nolūkā sasniegt šīs 

direktīvas 3. panta 1. punktā minēto 

Savienības mērķrādītāju, dalībvalstis 

vajadzības gadījumā veic pasākumus ar 

mērķi izveidot centralizētu siltumapgādes 

infrastruktūru, lai varētu veikt siltumapgādi 

un aukstumapgādi, izmantojot lielas 

ilgtspējīgas biomasas, vides siltuma lielos 

siltumsūkņos, saules enerģijas un 

ģeotermālās enerģijas ietaises, kā arī lieko 

siltumu no rūpniecības un citiem avotiem. 

Pamatojums 

Grozījumā ir norādīti papildu ilgtspējīgie enerģijas avoti, kas nav minēti oriģinālajā tekstā. 

 

Grozījums Nr.  113 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 3.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Saskaņā ar tīklu izturībai un 

drošībai izvirzītām profilakses prasībām, 

kas pamatojas uz pārredzamiem un 

nediskriminējošiem kritērijiem, kurus ir 

noteikuša to kompetentās iestādes, 

dalībvalstis: 

 (a)  nodrošina, ka pārvades sistēmas 

operatori un sadales sistēmas operatori to 

teritorijā nodrošina no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūtas elektroenerģijas 

pārvadi un sadali; 

 (b) paredz vai nu prioritāru pieeju, vai 

arī garantētu pieeju tādas elektroenerģijas 

tīkla sistēmai, kas iegūta no 

atjaunojamiem energoresursiem; 

 (c)  nodrošina, ka, izvietojot 

elektroražošanas iekārtas, pārvades 

sistēmu operatori, ciktāl to ļauj valsts 

elektrosistēmas darbība un balstoties uz 

pārskatāmiem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, dod priekšroku tādām, kuras 

izmanto atjaunojamos energoresursus. 

Dalībvalstis nodrošina piemērotus ar 

tīkliem un tirgiem saistītus operatīvus 

pasākumus, lai mazinātu no 

atjaunojamajiem energoresursiem ražotas 

elektroenerģijas izplatīšanas 

ierobežojumus. Ja tiek veikti būtiski 

pasākumi, ar kuriem ierobežo 

atjaunojamos energoresursus, lai 

nodrošinātu attiecīgās valsts 

elektrosistēmas darbību un 

energoapgādes drošību, dalībvalstis 

nodrošina, ka atbildīgie sistēmu operatori 

kompetentajai regulatīvajai iestādei sniedz 

pārskatus par minētajiem pasākumiem un 

norāda, kādus korektīvos pasākumus tie 

plāno veikt, lai nepieļautu nevēlamu 

ierobežošanu. 

Pamatojums 

Šajā direktīvā ir jāsaglabā atjaunojamo energoresursu enerģijas prioritārās piekļuves tīklam 

nosacījumi. 
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Grozījums Nr.  114 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, un kas atbilst 

vismaz četriem no turpmāk norādītajiem 

kritērijiem: 

Šajā direktīvā atjaunojamo energoresursu 

energokopiena ir MVU vai bezpeļņas 

organizācija, kuras kapitāldaļu turētāji vai 

biedri sadarbojas, veicot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas ražošanu, 

sadali, uzkrāšanu vai piegādi, kas var būt 

arī pāri dalībvalstu robežām, un minētā 

energokopiena atbilst vismaz četriem no 

turpmāk norādītajiem kritērijiem: 

 

Grozījums Nr.  115 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri ir 

fiziskas personas, vietējās iestādes, tostarp 

pašvaldības, vai MVU, kas darbojas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā; 

(a) tās kapitāldaļu turētāji vai biedri ir 

fiziskas personas, reģionālas vai vietējās 

iestādes, tostarp pašvaldības, vai MVU, kas 

darbojas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā; 

 

Grozījums Nr.  116 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, katra dalībvalsts 

tiecas katru gadu palielināt siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru vismaz par 1 procentpunktu (pp), 

1. Lai veicinātu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas plašāku 

izmantošanu siltumapgādes un 

aukstumapgādes sektorā, jo īpaši ar 

atbalstu inovatīvām tehnoloģijām, 

piemēriem, siltumsūkņu, ģeotermālām un 

saules siltumenerģijas tehnoloģijām, katra 

dalībvalsts tiecas katru gadu palielināt 
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to izsakot kā nacionālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā un aprēķinot saskaņā ar 

7. pantā noteikto metodiku. 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru vismaz 

par 1 procentpunktu (pp), to izsakot kā 

nacionālo īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 

un aprēķinot saskaņā ar 7. pantā noteikto 

metodiku. 

 

Grozījums Nr.  117 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējo daudzumu; 

(b) siltumapgādes un aukstumapgādes 

vajadzībām piegādātās atjaunojamo 

energoresursu enerģijas un atlikumsiltuma 

un atlikumaukstuma kopējo daudzumu; 

 

Grozījums Nr.  118 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvaru siltumapgādes un 

aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

enerģijas kopējā daudzumā; kā arī 

(c) atjaunojamo energoresursu 

enerģijas, kā arī atlikumsiltuma un 

atlikumaukstuma īpatsvaru siltumapgādes 

un aukstumapgādes vajadzībām piegādātās 

enerģijas kopējā daudzumā; kā arī 

 

Grozījums Nr.  119 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) atjaunojamo energoresursu veidu. (d) atjaunojamo energoresursu un/vai 

atlikumsiltuma vai atlikumaukstuma 

veidu. 



 

PE604.700v02-00 68/108 AD\1139326LV.docx 

LV 

Pamatojums 

Lai palīdzētu dalībvalstīm pilnībā izmantot atlikumsiltuma potenciālu un nodrošināt 

nepieciešamo atbalstu tā ekspluatācijai, ir vajadzīgs atbilstīgs politikas satvars. Attieksmei 

pret siltumatlikumu vajadzētu būt tādai pašai kā pret atjaunojamo energoresursu enerģiju, un 

dalībvalstīm būtu jāļauj sasniegt to atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumapgādei, 

valstu sistēmās iekļaujot vairāk atlikumsiltuma. Atlikumsiltums vai atlikumaukstums tāpēc 

būtu pilnībā jāuzskaita, pildot pienākumu saskaņā ar 23. pantu. 

 

Grozījums Nr.  120 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. No 2021. gada 1. janvāra 

dalībvalstis prasa degvielas piegādātājiem 

kopējā transporta degvielu apjomā, ko tie 

kalendārajā gadā piegādā patēriņam vai 

izmantošanai tirgū, panākt minimālo 

īpatsvaru enerģijas, ko iegūst no 

modernajām biodegvielām un citām 

biodegvielām un biogāzes, ko ražo no IX 

pielikumā uzskaitītajām sākvielām, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidrajām un gāzveida 

transporta degvielām, no atkritumiem 

iegūtām fosilajām degvielām un 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas. 

1. No 2021. gada 1. janvāra 

dalībvalstis prasa degvielas piegādātājiem 

kopējā transporta degvielu apjomā, ko tie 

kalendārajā gadā piegādā patēriņam vai 

izmantošanai tirgū, panākt minimālo 

īpatsvaru enerģijas, ko iegūst no 

modernajām biodegvielām un citām 

biodegvielām un biogāzes, ko ražo no IX 

pielikumā uzskaitītajām sākvielām, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidrajām un gāzveida 

transporta degvielām, no CO2 uztveršanas 

un izmantošanas iegūtām degvielām un 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas. 

Pamatojums 

Šī no atkritumiem iegūtas fosilās degvielas definīcija ir maldinoša un tās dēļ fosilās degvielas 

vai visus atkritumus varētu uzskatīt par atjaunojamo energoresursu enerģiju. Atbilstīgi tam, 

ko Komisija ierosinājusi, tika nolemts šo kategoriju pārdevēt. 

 

Grozījums Nr.  121 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minimālais īpatsvars 2021. gadā ir vismaz 

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

2030. gadā atbilstīgi X pielikuma B daļā 

Minimālais īpatsvars 2021. gadā ir vismaz 

1,5 %, un tas palielinās līdz vismaz 9 % 

2030. gadā atbilstīgi X pielikuma B daļā 
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noteiktajai līknei. Šajā kopējā īpatsvarā 

modernās biodegvielas un biogāze, ko ražo 

no IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 

sākvielām, 2021. gada 1. janvārī veido 

vismaz 0,5 % no patēriņam vai 

izmantošanai tirgū piegādātajām transporta 

degvielām, un šī attiecība palielinās līdz 

vismaz 3,6 % 2030. gadā atbilstīgi 

X pielikuma C daļā noteiktajai līknei. 

noteiktajai līknei. Minimālais īpatsvars 

2030. gadā ir vienāds ar siltumnīcefekta 

gāzu emisiju intensitātes samazinājumu 

par vismaz 7 % salīdzinājumā ar 

2020. gadu. Šajā kopējā īpatsvarā 

modernās biodegvielas un biogāze, ko ražo 

no IX pielikuma A daļā uzskaitītajām 

sākvielām, 2021. gada 1. janvārī veido 

vismaz 0,5 % no patēriņam vai 

izmantošanai tirgū piegādātajām transporta 

degvielām, un šī attiecība palielinās līdz 

vismaz 3,6 % 2030. gadā atbilstīgi 

X pielikuma C daļā noteiktajai līknei. 

Minimālais atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvars, kas piegādāts 

aviācijas un kuģniecības nozarēm atbilst 

X pielikuma B. daļā noteiktajai līknei. 

 

Grozījums Nr.  122 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) lai aprēķinātu saucēju, kas ir 

patēriņam vai izmantošanai tirgū piegādāto 

autotransporta un dzelzceļa transporta 

degvielu enerģijas saturs, ņem vērā 

benzīnu, dīzeļdegvielu, dabasgāzi, 

biodegvielas, biogāzi, nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas, 

no atkritumiem iegūtas fosilās degvielas 
un elektroenerģiju; 

(a) lai aprēķinātu saucēju, kas ir 

patēriņam vai izmantošanai tirgū piegādāto 

autotransporta un dzelzceļa transporta 

degvielu enerģijas saturs, ņem vērā 

benzīnu, dīzeļdegvielu, dabasgāzi, 

biodegvielas, biogāzi, nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas un 

elektroenerģiju; 

 

Grozījums Nr.  123 

Direktīvas priekšlikums 

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

(b) lai aprēķinātu skaitītāju, ņem vērā 

visiem transporta sektoriem piegādāto 

moderno biodegvielu un citu no 

IX pielikumā uzskaitītajām sākvielām 
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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. 

saražoto biodegvielu un biogāzes, 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidro un gāzveida 

transporta degvielu un no mazoglekļa 

degvielām, kas iegūtas kā komerciālai 

lietošanai un/vai tirdzniecībai paredzētu 

ražojumu ražošanas procesa nenovēršams 

un netīšs rezultāts, enerģijas saturu un 

autotransporta līdzekļiem piegādāto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju. 

Pamatojums 

Pateicoties oglekļa uztveršanas un atkārtotas izmantošanas (CCU) tehnoloģijām, ir iespēja 

atkārtoti izmantot mazoglekļa degvielu rūpniecībā tādās nozarēs, kas nav pielāgojamas 

elektrifikācijai, piemēram, reaktīvo degvielu un ķīmisko vielu ražošanā. Tādējādi šādām 

degvielām ir liela nozīme, jo tās palīdz samazināt ekstrahētā fosilā oglekļa daudzumu ES 

energoresursu struktūrā un, novirzot elektroenerģijas ražošanas procesā radušās gāzes, 

netieši palielina atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvaru elektroenerģijas tīklā. 

 

Grozījums Nr.  124 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis savu valsts politiku 

šajā pantā noteikto pienākumu izpildei 

var izstrādāt, nosakot sev pienākumu 

aiztaupīt siltumnīcefekta gāzu emisijas, 

un var šo politiku īstenot arī attiecībā uz 

fosilo degvielu, kas iegūta no 

atkritumiem, ar nosacījumu, ka tas 

netraucē aprites ekonomikas mērķu 

sasniegšanu un ka tieknodrošināts 

1. punktā noteiktais atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvars. 

Pamatojums 

Pienākums aiztaupīt siltumnīcefekta gāzu emisijas būtu optimālāks risinājums klimata 

perspektīvas kontekstā, taču Komisija ir uzskatījusi, ka administratīvi to būs grūtāk izpildīt. 

Tomēr būtu jāļauj dalībvalstīm savu politiku atjaunojamo energoresursu enerģijas 

iekļaušanas pienākuma izpildei izstrādāt, nosakot siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

mērķrādītāju, un šajā nolūkā ņemt vērā arī iespējas aiztaupīt, ko varētu nodrošināt no 

atkritumiem iegūta fosilā kurināmā/degvielas izmantošana, ja vien ir sasniegts noteiktais 

minimālais atjaunojamo energoresursu īpatsvars. 
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Grozījums Nr.  125 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a No 2021. gada 1. janvāra 

dalībvalstis pieprasa degvielas 

piegādātājiem līdz 2030. gada 

31. decembrim par 20 % samazināt aprites 

cikla siltumnīcefekta gāzu emisijas uz 

vienu piegādātās degvielas vai enerģijas 

vienību, salīdzinot ar Direktīvā (ES) 

2015/6521a minēto degvielas 

pamatstandartu. 

 ____________________ 

 1a Padomes 2015. gada 20. aprīļa 

Direktīva (ES) 2015/652, ar ko nosaka 

aprēķina metodes un ziņošanas prasības, 

ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 98/70/EK, attiecībā uz benzīna 

un dīzeļdegvielu kvalitāti (OV L 107, 

25.4.2015., 26. lpp.). 

Pamatojums 

Vērienīgais mērķis līdz 2030. gadam panākt degvielas SEG intensitātes samazināšanos par 

maksimums 20 % ir pamatots, jo lielu SEG aiztaupījumu nodrošina tirgū jau stabili esošie no 

kultūraugiem ražotas biodegvielas veidi un savu vietu transporta tirgū aizvien spēcīgāk 

iekaro modernās biodegvielas veidi un alternatīvi atjaunojamie energoresursi. Pienākums 

degvielas piegādātājiem samazināt degvielas SEG emisijas ir izrādījies iedarbīgs līdzeklis, kā 

panākt klimatam labvēlīgākus rādītājus. 

 

Grozījums Nr.  126 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai noteiktu atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas īpatsvaru 1. punkta 

vajadzībām, var izmantot atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas vidējo 

īpatsvaru Savienībā vai atjaunojamo 

Lai noteiktu atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas īpatsvaru, kas vajadzīgs 

1. punkta īstenošanai, izmanto 

atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas 

īpatsvaru dalībvalstī, kurā elektroenerģija 



 

PE604.700v02-00 72/108 AD\1139326LV.docx 

LV 

energoresursu elektroenerģijas īpatsvaru 

dalībvalstī, kurā elektroenerģija tiek 

piegādāta, ņemot vērā mērījumus divu 

gadu laikā pirms attiecīgā gada. Abos 

gadījumos atceļ līdzvērtīgu saskaņā ar 

19. pantu izsniegto izcelsmes 

apliecinājumu apjomu. 

tiek piegādāta, ņemot vērā mērījumus divu 

gadu laikā pirms attiecīgā gada. Tomēr 

elektrību, kas iegūta no tieša pieslēguma 

atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas ražošanas iekārtai, kura 

nav pieslēgta tīklam, var pilnā apmērā 

ieskaitīt kā atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju. Atceļ atbilstošu 

daudzumu izcelsmes apliecinājumu, kas 

izsniegti saskaņā ar 19. pantu.  

 

Grozījums Nr.  127 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru šķidrajās un gāzveida transporta 

degvielās nosaka, pamatojoties uz 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru kopējā degvielas ražošanas 

vajadzībām pievadītajā enerģijā. 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru šķidrajās un gāzveida transporta 

degvielās nosaka, pamatojoties uz 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru kopējā transporta degvielas 

ražošanas vajadzībām pievadītajā enerģijā. 

Atceļ atbilstošu daudzumu izcelsmes 

apliecinājumu, kas izsniegti saskaņā ar 

19. pantu. 

Pamatojums 

Tiek ierosināts atcelt atbilstošu daudzumu izcelsmes apliecinājumu biodegvielām un 

bioloģiskajam šķidrajam kurināmam, ko izmanto transporta nozarē. 

 

Grozījums Nr.  128 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ja elektroenerģiju izmanto 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidro un gāzveida 

transporta degvielu ražošanai vai nu tieši, 

vai starpproduktu ražošanai, atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvara 

noteikšanai var izmantot atjaunojamo 

(a) ja elektroenerģiju izmanto 

nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamo 

energoresursu šķidro un gāzveida 

transporta degvielu ražošanai vai nu tieši, 

vai starpproduktu ražošanai, atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvara 

noteikšanai izmanto vidējo atjaunojamo 
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energoresursu elektroenerģijas vidējo 

īpatsvaru Savienībā vai atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģijas īpatsvaru 

valstī, kurā notiek ražošana, ņemot vērā 

mērījumus divu gadu laikā pirms attiecīgā 

gada. Abos gadījumos atceļ līdzvērtīgu 

saskaņā ar 19. pantu izsniegto izcelsmes 

apliecinājumu apjomu. 

energoresursu elektroenerģijas īpatsvaru 

valstī, kurā notiek ražošana, ņemot vērā 

mērījumus divu gadu laikā pirms attiecīgā 

gada. Atceļ atbilstošu daudzumu izcelsmes 

apliecinājumu, kas izsniegti saskaņā ar 

19. pantu. 

 

Grozījums Nr.  129 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 

pieslēguma atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģijas ražošanas iekārtai, i) 

kuras ekspluatācija uzsākta pēc iekārtas, 

kas ražo nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunojamo energoresursu šķidro un 

gāzveida transporta degvielu, vai 

vienlaicīgi ar šādu iekārtu un ii) kura nav 

pieslēgta tīklam, var pilnā apjomā ieskaitīt 

kā atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju attiecīgās nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas 

ražošanas vajadzībām; 

Tomēr elektroenerģiju, kas iegūta no tieša 

pieslēguma iekārtai, kura atjaunojamo 

energoresursu elektroenerģiju ražo tikai 

no atjaunojamo energoresursu enerģijas 

un i) kuras ekspluatācija uzsākta pēc 

iekārtas, kas ražo nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunojamo energoresursu šķidro un 

gāzveida transporta degvielu, vai 

vienlaicīgi ar šādu iekārtu un ii) kura nav 

pieslēgta tīklam, var pilnā apjomā ieskaitīt 

kā atjaunojamo energoresursu 

elektroenerģiju attiecīgās nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas 

ražošanas vajadzībām; 

 

Grozījums Nr.  130 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis izveido datubāzi, kas 

nodrošina izsekojamību transporta 

degvielām, kuras ir tiesības ieskaitīt 

1. punkta b) apakšpunktā noteiktajā 

skaitītājā, un prasa attiecīgajiem 

uzņēmējiem ievadīt informāciju par 

veiktajiem darījumiem un ieskaitīto 

degvielu ilgtspējas rādītājiem, tostarp to 

Komisija izveido datubāzi, kura nodrošina, 

ka var izsekot transporta degvielas, tostarp 

elektrību, ko ir tiesības ieskaitīt 1. punkta 

b) apakšpunktā noteiktajā skaitītājā. 

Dalībvalstis pieprasa, lai degvielas 

piegādātāji ievadītu datubāzē gada kopējo 

enerģijas daudzumu, ko tie piegādājuši 

transporta nozarei, kā tas ir definēts 
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aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisijām 

no to ražošanas vietas līdz degvielas 

piegādātājam, kurš degvielu laiž tirgū. 

1. punkta a) apakšpunktā minētā saucēja 

aprēķināšanai. Piegādātājiem, kuri 

nodrošina transportu ar atjaunojamo 

energoresursu enerģiju, kā tas ir definēts 

1. punkta a) apakšpunktā minētā saucēja 

aprēķināšanai, prasa ievadīt informāciju 

par veiktajiem darījumiem un ieskaitīto 

degvielu ilgtspējas rādītājiem, tostarp par 

degvielas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu 

emisijām no degvielas ražošanas vietas līdz 

degvielas piegādātājam, kurš degvielu laiž 

tirgū. 

Pamatojums 

Lai vienkāršotu un mazinātu administratīvo slogu, Komisijai būtu jāizveido vienota datubāze 

Savienības līmenī. 

 

Grozījums Nr.  131 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 4. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai būtu iespējams izsekot darījumiem ar 

degvielām starp dalībvalstīm, valstu 

datubāzes ir savstarpēji saistītas. Lai 

nodrošinātu valstu datubāzu saderību, 

Komisija īstenošanas aktos, ko pieņem 

saskaņā ar 31. pantā minēto pārbaudes 

procedūru, nosaka datubāzu satura un 

izmantošanas tehniskās specifikācijas. 

Šī punkta pirmajā apakšpunktā minētā 

datubāze dod iespēju izsekot darījumus ar 

degvielām starp dalībvalstīm. Komisija ir 

pilnvarota saskaņā ar 32. pantu pieņemt 

deleģētos aktus, lai šo direktīvu 

papildinātu, nosakot datubāzes satura un 

izmantošanas tehniskās specifikācijas. 

 

Grozījums Nr.  132 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Dalībvalstis paziņo agregētu 

informāciju no valstu datubāzēm, tostarp 

par degvielu aprites cikla siltumnīcefekta 

gāzu emisijām, saskaņā ar Regulas [par 

pārvaldību] VII pielikumu. 

5. Komisija katru gadu publicē 

agregētu informāciju no datubāzes, tostarp 

par degvielu aprites cikla siltumnīcefekta 

gāzu emisijām. 
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Grozījums Nr.  133 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai 

papildus precizētu šā panta 3. punkta 

b) apakšpunktā minēto metodiku no 

biomasas, ko pārstrādā kopīgā procesā ar 

fosilajiem resursiem, iegūtās biodegvielas 

īpatsvara noteikšanai, precizētu metodiku, 

ar kuru novērtē siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījumu, ko dod nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas un 

no atkritumiem iegūtas fosilās degvielas, 

un noteiktu minimālās siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma prasības šīm 

degvielām šā panta 1. punkta vajadzībām. 

6.      Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai 

papildus precizētu šā panta 3. punkta 

b) apakšpunktā minēto metodiku no 

biomasas, ko pārstrādā kopīgā procesā ar 

fosilajiem resursiem, iegūtās biodegvielas 

īpatsvara noteikšanai, precizētu metodiku, 

ar kuru novērtē siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījumu, ko dod nebioloģiskas 

izcelsmes atjaunojamo energoresursu 

šķidrās un gāzveida transporta degvielas un 

mazoglekļa fosilās degvielas, kuras ir 

iegūtas no gāzu atliekām, kas 

nenovēršami un netīši rodas tādu 

produktu izgatavošanas vai ražošanas 

procesā, kas ir paredzēti komerciālai 

izmantošanai un/vai pārdošanai, un 
noteiktu minimālās siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma prasības šīm 

degvielām šā panta 1. punkta vajadzībām. 

  

Pamatojums 

Atjaunojamo energoresursu direktīvai būtu jānodrošina, ka Komisijai ir nepieciešamās 

pilnvaras, lai papildus atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas veicināšanai tā 

arī sekmētu mazoglekļa degvielu izmantošanu, jo tām ir svarīga nozīme fosilajā kurināmajā 

esošā oglekļa samazināšanai ES enerģijas sadalījumā. 

 

Grozījums Nr.  134 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Līdz 2025. gada 31. decembrim 

panāktā progresa divgadu novērtējuma, kas 

veikts saskaņā ar Regulu [par pārvaldību], 

kontekstā Komisija izvērtē, vai 1. punktā 

noteiktais pienākums efektīvi stimulē 

7. Līdz 2025. gada 31. decembrim, ja 

vien saskaņā ar jaunākajiem 

tehnoloģiskajiem sasniegumiem vai 

zinātniskajām liecībām nav nepieciešami 

agrāki pielāgojumi pienākumam, kas 
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inovāciju un veicina siltumnīcefekta gāzu 

aiztaupījumu transporta sektorā un vai 

biodegvielām un biogāzei piemērojamās 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma prasības 

ir pienācīgas. Komisija vajadzības 

gadījumā iesniedz priekšlikumu grozīt 

1. punktā noteikto pienākumu. 

noteikts šā panta 1. punktā, panāktā 

progresa divgadu novērtējuma, kas veikts 

saskaņā ar Regulu [par pārvaldību], 

kontekstā Komisija izvērtē, vai šis 

pienākums efektīvi stimulē inovāciju un 

veicina siltumnīcefekta gāzu aiztaupījumu 

transporta sektorā un vai biodegvielām un 

biogāzei piemērojamās siltumnīcefekta 

gāzu aiztaupījuma prasības ir pienācīgas. 

Novērtējumā arī izvērtē, vai šā panta 

noteikumi novērš atjaunojamo 

energoresursu enerģijas dubultu uzskaiti. 

Komisija vajadzības gadījumā iesniedz 

priekšlikumu grozīt šā panta 1. punktā 

noteikto pienākumu. 

 

Grozījums Nr.  135 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. No biodegvielām, bioloģiskajiem 

šķidrajiem kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām iegūto enerģiju 

ņem vērā šā punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos tikai 

tādā gadījumā, ja tie atbilst 2. līdz 

6. punktā noteiktajiem ilgtspējas 

kritērijiem un 7. punktā noteiktajiem 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem : 

1. Neatkarīgi no tā, vai izejvielas tika 

audzētas Savienības teritorijā vai ārpus 

tās, no biodegvielām, bioloģiskajiem 

šķidrajiem kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām iegūto enerģiju 

ņem vērā šā punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos tikai 

tādā gadījumā, ja tie atbilst 2. līdz 

6. punktā noteiktajiem ilgtspējas 

kritērijiem un 7. punktā noteiktajiem 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem : 

Pamatojums 

Priekšlikumā ir iekļauti divi jauni būtiski elementi attiecībā uz ilgtspējības kritērijiem un 

transporta degvielām. Tāpēc ir jāprecizē, ko nozīmē finansiāls atbalsts, iekļaujot arī fiskālos 

stimulus. 

 

Grozījums Nr.  136 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) tiesības saņemt finanšu atbalstu par 

biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu 

patēriņu. 

(c)  tiesības saņemt finanšu atbalstu, 

tostarp fiskālos stimulus, par biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas 

kurināmo/degvielu patēriņu. 

Pamatojums 

The recast Renewable Energy Directive makes major changes to the coverage of the 

provisions on bioenergy sustainability, notably by extending many of the provisions, for the 

first time, to biomass fuels such as wood. It also proposes significant changes to the targets 

relating to biofuels and bioliquids. On this basis, changes are also required to clarify the 

coverage of the term 'financial support', which in some Member States either does not 

currently address or may not in future sufficiently address the multiple ways, in addition to 

direct subsidies, in which the production or use of biomass fuels and other types of bioenergy 

are promoted or encouraged. For example mechanisms such as tax breaks for the use of 

biomass fuels based on their supposed carbon neutrality, or blending mandates imposed on 

providers of biomass or other biofuels, are either already in operation or may be applied in 

future, and themselves have cost impacts. The terms of the provision on eligibility for 

financial support should therefore be broadened to ensure it is comprehensive and in line 

with the spirit of the original Directive. 

 

Grozījums Nr.  137 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr biodegvielām, bioloģiskajiem 

šķidrajiem kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām , ko ražo no 

atkritumiem un atlikumiem, kas nav 

lauksaimniecības, akvakultūras, 

zvejniecības un mežsaimniecības atlikumi, 

ir jāatbilst vienīgi 7. punktā 

noteiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijiem, lai tos ņemtu 

vērā šā punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos. Šo noteikumu piemēro 

arī atkritumiem un atlikumiem, ko vispirms 

pārstrādā produktā, kuru pēc tam pārstrādā 

biodegvielās, bioloģiskajos šķidrajos 

kurināmajos un biomasas 

Biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām , ko ražo no 

atkritumiem un atlikumiem, kas nav 

lauksaimniecības, akvakultūras, 

zvejniecības un mežsaimniecības atlikumi, 

ir jāatbilst vienīgi 7. punktā 

noteiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijiem, lai tos ņemtu 

vērā šā punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos. Tomēr to ražošana ir 

saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijas principu, kā noteikts Direktīvā 

2008/98/EK, un netiek pieļauta būtiska 

kropļojoša ietekme uz (blakus)produktu, 
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kurināmajos/degvielās. atkritumu vai atlikumu tirgiem. Šo 

noteikumu piemēro arī atkritumiem un 

atlikumiem, ko vispirms pārstrādā 

produktā, kuru pēc tam pārstrādā 

biodegvielās, bioloģiskajos šķidrajos 

kurināmajos un biomasas 

kurināmajos/degvielās.  

Pamatojums 

Biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu ražošana varētu 

novirzīt atlikumus no pašreizējās materiālu izmantošanas uz enerģijas ražošanu, kā arī 

novirzīt atkritumus no pārstrādes uz enerģijas ražošanu, kas būtu pretrenā atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas un aprites ekonomikas mērķiem. Lai nodrošinātu, ka 

transporta dekarbonizācija atbilst aprites ekonomikas rīcības plānam un ES atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijai, ir jāievieš jauni ilgtspējības kritēriji. 

 

Grozījums Nr.  138 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 

kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, ko ražo no 

atkritumiem un atlikumiem, kas radušies 

lauksaimniecības zemes izmantošanas 

rezultātā, šā punkta a), b) un c) punktā 

minētajos nolūkos ņem vērā vienīgi 

gadījumos, kad operatori ir veikuši 

pasākumus, lai līdz minimumam 

samazinātu negatīvu ietekmi uz augsnes 

kvalitāti un augsnes oglekli. Informāciju 

par šiem pasākumiem ziņo saskaņā ar 

27. panta 3. punktu. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar jauno transporta degvielas pienākumu, kas noteikts 

25. pantā. 

 

Grozījums Nr.  139 

Direktīvas priekšlikums 
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26. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Biomasas kurināmajiem 2.–7. punktā 

noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem 

jāatbilst tikai tad, ja tos izmanto 

elektroenerģijas, siltuma un aukstuma vai 

degvielu ražošanas iekārtās, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka cieto biomasas 

kurināmo gadījumā un kuru elektriskā 

jauda ir 0,5 MW vai lielāka gāzveida 

biomasas kurināmo gadījumā. Dalībvalstis 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijus var piemērot 

iekārtām ar mazāku ieejas jaudu. 

Biomasas kurināmajiem 2.–7. punktā 

noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem 

jāatbilst tikai tad, ja tos izmanto 

elektroenerģijas, siltuma un aukstuma vai 

degvielu ražošanas iekārtās, kuru kopējā 

nominālā ievadītā siltumjauda ir 20 MW 

vai lielāka cieto biomasas kurināmo 

gadījumā un kuru kopējā nominālā 

ievadītā siltumjauda ir 2 MW vai lielāka 

gāzveida biomasas kurināmo gadījumā. 

Dalībvalstis ilgtspējas un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijus var 

piemērot iekārtām ar mazāku ieejas jaudu. 

 

Grozījums Nr.  140 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) augstas bioloģiskās daudzveidības 

mežs un citas meža zemes, kas ir sugām 

bagāti un nav degradēti vai ko attiecīgā 

kompetentā iestāde atzinusi par mežu 

teritorijām ar lielu bioloģisko 

daudzveidību, ja vien nav pierādījumu, ka 

attiecīgās izejvielas ražošana traucēs šo 

dabas saglabāšanas mērķu sasniegšanai; 

Pamatojums 

Mežos, kas nav pirmatnējie meži arī var būt augsta bioloģiskā daudzveidība. 

 

Grozījums Nr.  141 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) zālāji ar lielu bioloģisko 

daudzveidību , kuri aizņem vairāk nekā 

vienu hektāru : 

(c)  zālāji ar lielu bioloģisko 

daudzveidību , tostarp ar kokiem 

apaugušas pļavas un ganības, kas aizņem 

vairāk nekā vienu hektāru : 

 

Grozījums Nr.  142 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) zālāji , kas nav dabiski zālāji , tas 

ir, zālāji , kas bez cilvēku iejaukšanās vairs 

nebūtu zālāji un kuri ir sugām bagāti un 

nav degradēti , un kurus attiecīgā 

kompetentā iestāde atzinusi par zālājiem ar 

lielu bioloģisko daudzveidību, ja vien nav 

pierādījumu, ka izejvielu izstrāde ir 

vajadzīga , lai saglabātu tiem zālāju ar lielu 

bioloģisko daudzveidību statusu. 

(ii)  zālāji , kas nav dabiski zālāji , tas 

ir, zālāji , kas bez cilvēku iejaukšanās vairs 

nebūtu zālāji un kuri ir sugām bagāti un 

nav degradēti , vai kurus attiecīgā 

kompetentā iestāde atzinusi par zālājiem ar 

lielu bioloģisko daudzveidību, ja vien nav 

pierādījumu, ka izejvielu izstrāde ir 

vajadzīga , lai saglabātu tiem zālāju ar lielu 

bioloģisko daudzveidību statusu. 

 

Grozījums Nr.  143 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 

kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, kas ražoti no 

lauksaimnieciskās biomasas un ko ņem 

vērā 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos , nedrīkst būt ražoti no 

izejvielām, kas iegūtas no zemes, kura 

2008. gada janvārī bija kūdrājs . 

4. Biodegvielas, bioloģiskie šķidrie 

kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, kas ražoti no 

lauksaimnieciskās biomasas un ko ņem 

vērā 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos, nedrīkst būt ražoti no 

izejvielām, kas iegūtas no zemes, kura 

2008. gada janvārī bija kūdrājs, ja vien nav 

pārbaudāmi pierādīts, ka attiecīgā 

izejviela ir audzēta un izstrādāta bez 

iepriekš nenosusinātas augsnes 

nosusināšanas. 
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Grozījums Nr.  144 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Lai samazinātu risku, ka tiek 

izmantoti meža biomasas produkti, kas 

neatbilst ilgtspējas principiem, no meža 

biomasas ražotas biodegvielas, bioloģiskie 

šķidrie kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, ko ņem vērā 

1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos, atbilst šādām prasībām: 

5. Lai samazinātu risku, ka tiek 

izmantoti meža biomasas produkti, kas 

neatbilst ilgtspējas principiem, no meža 

biomasas ražotas biodegvielas, bioloģiskie 

šķidrie kurināmie un biomasas 

kurināmie/degvielas, ko ņem vērā 

1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 

minētajos nolūkos, atbilst šādām prasībām: 

(a) valstī, kurā veikta meža biomasas 

izstrāde, ir valsts un/vai zemāka līmeņa 

tiesību akti, kas piemērojami izstrādes 

platībā, kā arī ir izveidotas uzraudzības un 

izpildes panākšanas sistēmas, kas 

nodrošina, ka: 

(a) valstī, kurā veikta meža biomasas 

izstrāde, ir valsts un/vai zemāka līmeņa 

tiesību akti, kas piemērojami izstrādes 

platībā, kā arī ir izveidotas uzraudzības un 

izpildes panākšanas sistēmas, kas 

nodrošina, ka: 

i) izstrāde tiek veikta saskaņā ar 

izstrādes atļaujas nosacījumiem likumīgi 

publiskotās robežās; 

i) izstrāde tiek veikta saskaņā ar 

izstrādes atļaujas nosacījumiem vai 

saskaņā ar citu līdzvērtīgu dokumentu, 

kas apliecina likumīgas tiesības uz 

izstrādi, valsts vai reģionālā līmenī 

likumīgi publiskotās robežās; 

ii) apgabalos, kuros veikta izstrāde, 

notiek meža atjaunošana; 

ii) apgabalos, kuros veikta izstrāde, 

notiek meža atjaunošana; 

iii) tiek aizsargāti augstas 

saglabāšanas vērtības apgabali, tostarp 

mitrāji un kūdrāji; 

iii) tiek aizsargātas teritorijas, tostarp 

mitrāji un kūdrāji, kas ar starptautisku 

tiesību aktu vai valsts likumu, vai ar 

attiecīgas kompetentās iestādes lēmumu ir 

noteiktas par aizsargājamām dabas 

teritorijām, lai veicinātu bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu vai dabas 

aizsardzību;  

iv) ir samazināta mežizstrādes ietekme 

uz augsnes kvalitāti un bioloģisko 

daudzveidību; kā arī 

iv) iv) izstrāde tiek veikta, rūpējoties 

par augsnes kvalitātes un bioloģiskās 

daudzveidības uzturēšanu nolūkā 

samazināt nelabvēlīgu ietekmi; kā arī 

v) izstrāde nepārsniedz meža 

ilgtermiņa produktivitātes jaudu; 

v) izstrādes rezultātā saglabājas vai 

uzlabojas meža ilgtermiņa produktivitātes 
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jauda valsts vai reģiona līmenī; 

(b) ja pirmajā daļā minētie pierādījumi 

nav pieejami, no meža biomasas ražotas 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā, ja meža tiesiskā valdījuma līmenī ir 

izveidotas apsaimniekošanas sistēmas, kas 

nodrošina, ka: 

b) ja pirmajā daļā minētie pierādījumi 

nav pieejami, no meža biomasas ražotas 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā, ja pamatpiedāvājuma līmenī ir 

nodrošināta papildinformācija par 

likumību un mežu apsaimniekošanas 

praksi, kas nodrošina, ka:  

i) meža biomasas izstrāde ir veikta 

saskaņā ar likumīgu atļauju; 

i) izstrāde tiek veikta saskaņā ar 

izstrādes atļaujas procedūras 

nosacījumiem vai līdzvērtīgu valsts vai 

reģionālu dokumentu, kas apliecina 

likumīgas tiesības uz izstrādi; 

ii) apgabalos, kuros veikta izstrāde, 

notiek meža atjaunošana; 

ii) apgabalos, kuros veikta izstrāde, 

notiek meža atjaunošana; 

iii) tiek noteikti un aizsargāti augstas 

saglabāšanas vērtības apgabali, tostarp 

mitrāji un kūdrāji; 

iii) tiek aizsargātas teritorijas, tostarp 

mitrāji un kūdrāji, kas ar starptautisku 

tiesību aktu vai valsts likumu, vai ar 

attiecīgas kompetentās iestādes lēmumu ir 

noteiktas par aizsargājamām dabas 

teritorijām, lai veicinātu bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu vai dabas 

aizsardzību; 

iv) ir samazināta mežizstrādes ietekme 

uz augsnes kvalitāti un bioloģisko 

daudzveidību; 

iv) izstrāde tiek veikta, rūpējoties par 

augsnes kvalitātes un bioloģiskās 

daudzveidības uzturēšanu; tostarp par 

apkārtējo teritoriju uzturēšanu, gadījumā, 

ja tās skar izstrādes darbības;  

v) izstrāde nepārsniedz meža 

ilgtermiņa produktivitātes jaudu. 

v) izstrādes rezultātā saglabājas vai 

uzlabojas meža ilgtermiņa produktivitātes 

jauda valsts vai reģiona līmenī; kā arī 

 vi) ir spēkā vides jomas un dabas 

aizsardzības noteikumi vai pasākumi 

atbilstīgi Savienības attiecīgajiem vides un 

dabas standartiem. 

 

Grozījums Nr.  145 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 6. punkt – 1. daļa – ii apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) ir iesniegusi nacionāli noteikto 

devumu (NND) Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējā konvencijā par 

klimata pārmaiņām (UNFCCC), kas aptver 

lauksaimniecības, mežsaimniecības un 

zemes izmantošanas radītās emisijas un 

piesaistījumus un nodrošina vai nu to, ka ar 

biomasas izstrādi saistītās oglekļa 

uzkrājuma izmaiņas tiek ieskaitītas 

attiecībā uz valsts saistībām samazināt vai 

ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā 

norādīts NDD, vai to, ka saskaņā ar Parīzes 

nolīguma 5. pantu ir pieņemti valsts vai 

vietējā līmeņa tiesību akti, kas izstrādes 

platībā piemērojami, lai saglabātu un 

palielinātu oglekļa uzkrājumus un 

piesaistītājus; 

(ii) ir iesniegusi nacionāli noteikto 

devumu (NND) Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējā konvencijā par 

klimata pārmaiņām (UNFCCC), kas aptver 

lauksaimniecības, mežsaimniecības un 

zemes izmantošanas radītās emisijas un 

piesaistījumus un nodrošina vai nu to, ka ar 

biomasas izstrādi saistītās oglekļa 

uzkrājuma izmaiņas tiek ieskaitītas 

attiecībā uz valsts saistībām samazināt vai 

ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā 

norādīts NDD, vai to, ka saskaņā ar Parīzes 

nolīguma 5. pantu ir pieņemti valsts vai 

vietējā līmeņa tiesību akti un ka emisijas 

no zemes sektora nepārsniedz 

piesaistījumu, kas izstrādes platībā 

piemērojams, lai saglabātu un palielinātu 

oglekļa uzkrājumus un piesaistītājus; 

 

Grozījums Nr.  146 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 6. punkt – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja pirmajā daļā minētie pierādījumi nav 

pieejami, no meža biomasas ražotas 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā, ja meža tiesiskā valdījuma līmenī ir 

izveidotas apsaimniekošanas sistēmas, kas 

nodrošina, ka tiek saglabāts oglekļa 

uzkrājumu un piesaistītāju līmenis mežā. 

Ja pirmajā daļā minētie pierādījumi nav 

pieejami, no meža biomasas ražotas 

biodegvielas, bioloģiskos šķidros 

kurināmos un biomasas 

kurināmos/degvielas 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā, ja pamatpiedāvājuma līmenī ir 

izveidotas apsaimniekošanas sistēmas, kas 

nodrošina, ka tiek saglabāts vai palielināts 

oglekļa uzkrājumu un piesaistītāju līmenis 

mežā. 

 

Grozījums Nr.  147 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 6. punkt – 3. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija īstenošanas aktos, kas pieņemti 

saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru, var noteikt 

operatīvos pierādījumus, kuri izmantojami, 

lai pierādītu atbilstību 5. un 6. punktā 

noteiktajām prasībām. 

Līdz 2021. gada 1. janvārim Komisija 

īstenošanas aktos, kas pieņemti saskaņā ar 

31. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru, nosaka operatīvos 

pierādījumus, kuri izmantojami, lai 

pierādītu atbilstību 5. un 6. punktā 

noteiktajām prasībām. 

 

Grozījums Nr.  148 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 6. punkt – 4. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz 2023. gada 31. decembrim Komisija, 

pamatojoties uz pieejamajiem datiem, 

izvērtē, vai 5. un 6. punktā noteiktie 

kritēriji efektīvi samazina risku, ka tiek 

izmantota meža biomasa, kas neatbilst 

ilgtspējas principiem, un nodrošina 

atbilstību LULUCF prasībām. Komisija 

vajadzības gadījumā iesniedz priekšlikumu 

grozīt 5. un 6. punktā noteiktās prasības. 

Līdz 2023. gada 31. decembrim Komisija 

ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un 
pamatojoties uz pieejamajiem datiem, 

izvērtē, vai 5. un 6. punktā noteiktie 

kritēriji efektīvi samazina risku, ka tiek 

izmantota meža biomasa, kas neatbilst 

ilgtspējas principiem, un nodrošina 

atbilstību LULUCF prasībām. Komisija 

vajadzības gadījumā iesniedz priekšlikumu 

laikposmam pēc 2030. gada grozīt 5. un 

6. punktā noteiktās prasības. 

 

Grozījums Nr.  149 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 7. punkt – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) vismaz 50 % biodegvielām un 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 

kas ražoti iekārtās, kuras bija ekspluatācijā 

2015. gada 5. oktobrī vai pirms šā datuma; 

(a)  vismaz 50 % biodegvielām, kas 

iegūtas no biometāna izmantošanai 

transportā un bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem, kas ražoti iekārtās, kuras 

bija ekspluatācijā 2015. gada 5. oktobrī vai 

pirms šā datuma; 
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Grozījums Nr.  150 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 7. punkt – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) vismaz 60 % biodegvielām un 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 

kas ražoti iekārtās, kuru ekspluatācija 

uzsākta kopš 2015. gada 5. oktobra; 

(b)  vismaz 60 % biodegvielām, kas 

iegūtas no biometāna izmantošanai 

transportā un bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem, kas ražoti iekārtās, kuru 

ekspluatācija uzsākta no 2015. gada 

5. oktobra;  

 

Grozījums Nr.  151 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 7. punkt – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) vismaz 70 % biodegvielām un 

bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 

kas ražoti iekārtās, kuru ekspluatācija 

uzsākta pēc 2021. gada 1. janvāra; 

(c) vismaz 65 % biodegvielām, kas 

iegūtas no biometāna izmantošanai 

transportā un bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem, kas ražoti iekārtās, kuru 

ekspluatācija uzsākta pēc 2021. gada 

1. janvāra; 

 

Grozījums Nr.  152 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 7. punkt – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) vismaz 80 % elektroenerģijas, 

siltuma un aukstuma ražošanai no 

biomasas kurināmajiem, kas izmantoti 

iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta pēc 

2021. gada 1. janvāra, un 85 % – iekārtās, 

kuru ekspluatācija uzsākta pēc 2026. gada 

1. janvāra. 

(d) vismaz 70 % elektroenerģijas, 

siltuma un aukstuma ražošanai no 

biomasas kurināmajiem, kas izmantoti 

iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta pēc 

2021. gada 1. janvāra, un 80% – iekārtās, 

kuru ekspluatācija uzsākta pēc 2026. gada 

1. janvāra. 
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Grozījums Nr.  153 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 7. punkt – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis var noteikt augstākus 

siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus, nekā 

noteikts šajā punktā. 

 

Grozījums Nr.  154 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 8. punkt – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Elektroenerģiju, kas no biomasas 

kurināmajiem ražota iekārtās, kuru ieejas 

jauda ir 20 MW vai lielāka, 1. punkta a), b) 

un c) apakšpunktā minētajos nolūkos ņem 

vērā tikai tad, ja tā ir ražota, izmantojot 

augstas efektivitātes koģenerācijas 

tehnoloģiju, kas definēta 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 34. punktā. 

Šo noteikumu 1. punkta a) un 

b) apakšpunkta nolūkā piemēro tikai 

iekārtām, kuru ekspluatācija uzsākta pēc [3 

gadi no šīs direktīvas pieņemšanas dienas]. 

Šis noteikums 1. punkta c) apakšpunkta 

nolūkā neskar atbalstu no publiskā sektora 

līdzekļiem, ko sniedz saskaņā ar shēmām, 

kuras apstiprinātas līdz [3 gadi pēc šīs 

direktīvas pieņemšanas dienas]. 

Elektroenerģiju, kas no biomasas 

kurināmajiem ražota iekārtās, kuru 

elektroenerģijas ražošanas jauda ir 

20 MW vai lielāka, šā panta 1. punkta a), 

b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos 

ņem vērā tikai tad, ja tā ir ražota, 

izmantojot augstas efektivitātes 

koģenerācijas tehnoloģiju, kas definēta 

Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 34. punktā, 

vai ja tā ir ražota iekārtās,  kuras 

sākotnēji bija cietā fosilā kurināmā 

iekārtas, bet attiecīgi pārveidotas. Šo 

noteikumu šā panta 1. punkta a) un 

b) apakšpunkta nolūkā piemēro tikai 

iekārtām, kuru ekspluatācija uzsākta pēc [3 

gadi no šīs direktīvas pieņemšanas dienas]. 

Šis noteikums šā panta 1. punkta 

c) apakšpunkta nolūkā neskar atbalstu no 

publiskā sektora līdzekļiem, ko sniedz 

saskaņā ar shēmām, kuras apstiprinātas līdz 

[3 gadi pēc šīs direktīvas pieņemšanas 

dienas]. 

 

Grozījums Nr.  155 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 8. punkt – 2.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pirmais apakšpunkts neattiecas uz 

elektroenerģiju no iekārtām, kurām nav 

noteikta prasība par augsti efektīvas 

koģenerācijas tehnoloģijas izmantošanu 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2012/27/ES1a 

14. pantu, ar nosacījumu, ka 

ekspluatācijas apstākļos šajās iekārtās 

izmanto tikai un vienīgi no 

lauksaimniecības, akvakultūras, 

zivsaimniecības un mežsaimniecības 

atliekām ražotus biomasas kurināmos. 

 ____________________ 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES 

par energoefektivitāti, ar ko groza 

Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES 

un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 

2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 

1. lpp.). 

Pamatojums 

Kaut arī augsts pārveidošanas lietderības koeficients ir svarīgs bioenerģijas ilgtspējības 

elements un tas ir jānodrošina, tomēr ir apstākļi, piemēram, klimatiskie apstākļi, kas noved 

pie nepietiekama pieprasījuma pēc siltuma, lai nodrošinātu investīcijas koģenerācijai. Šie 

apstākļi jau ir izskatīti Energoefektivitātes direktīvas (2012/27/ES) 14. pantā, kas attiecas uz 

efektivitātes veicināšanu siltumapgādē un aukstumapgādē. Tomēr ir jānodrošina, ka 

iekārtām, kas ražo vienīgi elektroenerģiju, būtu jāizmanto vienīgi atlikumi, jo šāda 

izmantošana nekonkurē ar izmantošanu materiāliem. 

 

Grozījums Nr.  156 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 8.a punkt (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a Komisija reizi divos gados ziņo 

Eiropas Parlamentam un Padomei par 

Savienībā patērēto biodegvielu ietekmi un 

to nodrošinātajiem ieguvumiem, tostarp 

par ietekmi uz pārtikas un barības un citu 
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materiālu ražošanu, kā arī par ietekmi uz 

ekonomisko, vides jomas un sociālo 

ilgtspēju Savienībā un trešās valstīs.  

Pamatojums 

Tiek atjaunots ziņošanas pienākums (spēkā esošās direktīvas 17. panta 7. punkts), kas 

Komisijas priekšlikumā netika iekļauts. 

 

Grozījums Nr.  157 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 8.b punkt (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.b Atkāpjoties no šā panta 1. līdz 8.a 

punkta prasībām un ņemot vērā tālāko 

reģionu teritoriālās īpatnības, kā noteikts 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

349. pantā, šīs direktīvas 26. pantu šiem 

reģioniem nepiemēro. Līdz ... [seši mēneši 

pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] 

Komisija iesniedz Parlamentam un 

Padomei tiesību aktu priekšlikumu ar 

mērķi definēt siltumnīcefekta gāzu 

emisiju ilgtspējas un to samazināšanas 

kritērijus tālākajiem reģioniem. Šajos 

kritērijos ņem vērā konkrētās vietējās 

īpatnības. Tālākajiem reģioniem jo īpaši 

vajadzētu spēt pilnībā izmantot savu 

resursu potenciālu, ievērojot stingrus 

ilgtspējas kritērijus, lai palielinātu 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanu un nostiprinātu šo reģionu 

enerģētisko neatkarību. 

Pamatojums 

Fosilās enerģijas piegāde tālākiem reģioniem (dažos reģionos 80 % vai vairāk) rada papildu 

izmaksas, kas kaitē vietējai ekonomikai un iedzīvotāju pirktspējai. Vienlaikus šiem reģioniem 

daļēji ir ievērojami biomasas resursi, kuri tiem jāspēj izmantot. 

 

Grozījums Nr.  158 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 10. punkt 



 

AD\1139326LV.docx 89/108 PE604.700v02-00 

 LV 

 

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. 

 

Grozījums Nr.  159 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a)  ļauj apvienot sūtījumus, kuros ir 

izejvielas vai biodegvielas, bioloģiskie 

šķidrie kurināmie vai biomasas 

kurināmie/degvielas ar atšķirīgām 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma īpašībām , piemēram, 

konteinerā, pārstrādes vai loģistikas 

objektā, pārvades un sadales infrastruktūrā 

vai objektā ; 

(a)  ļauj apvienot sūtījumus, kuros ir 

izejvielas vai biodegvielas, bioloģiskie 

šķidrie kurināmie vai biomasas 

kurināmie/degvielas ar atšķirīgām 

ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma īpašībām, piemēram, 

konteinerā, pārstrādes vai loģistikas 

objektā, pārvades un sadales infrastruktūrā 

vai objektā, ar nosacījumu, ka ikviens 

sūtījums savu īpašību dēļ atbilst 26. pantā 

noteiktajām prasībām un ka ir ieviestas 

piemērotas sistēmas, lai uzraudzītu un 

mērītu katra atsevišķā sūtījuma atbilstību. 

 

Grozījums Nr.  160 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Lai veicinātu pārrobežu 

tirdzniecību un informācijas atklāšanu 

patērētājiem, izcelsmes apliecinājumos, 

kas izsniegti tīklā ievadītajai atjaunojamo 

energoresursu enerģijai, norāda 

informāciju par ilgtspējības kritērijiem un 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījumiem, kā 
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noteikts 26. panta 2. līdz 7. punktā un to 

var nodot atsevišķi. 

Pamatojums 

Izcelsmes apliecinājumam būtu jāinformē patērētāji par atbilstību ilgtspējības kritērijiem un 

siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījumiem. 

 

Grozījums Nr.  161 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a)  ja izejvielu sūtījuma pārstrādē 

iegūst tikai vienu galaproduktu, kas 

paredzēts biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo vai biomasas kurināmo/degvielu 

ražošanai, sūtījuma apjomu un attiecīgo 

sūtījuma ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma rādītāju apmēru 

pielāgo, piemērojot pārrēķina koeficientu, 

kas ir attiecība starp biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo vai biomasas 

kurināmo/degvielu ražošanai paredzētā 

galaprodukta masu un procesā izmantoto 

izejvielu masu; 

(a)  ja izejvielu sūtījuma pārstrādē 

iegūst tikai vienu galaproduktu, kas 

paredzēts biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo vai biomasas kurināmo/degvielu 

ražošanai, sūtījuma apjomu un attiecīgo 

sūtījuma ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījuma rādītāju apmēru 

pielāgo, piemērojot pārrēķina koeficientu, 

kas ir attiecība starp biodegvielu, 

bioloģisko šķidro kurināmo vai biomasas 

kurināmo/degvielu ražošanai paredzētā 

galaprodukta masu un procesā izmantoto 

izejvielu masu, ar nosacījumu, ka ikviens 

sūtījums, kas veido šo maisījumu, atbilst 

26. pantā noteiktajām prasībām; 

 

Grozījums Nr.  162 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka uzņēmēji iesniedz ticamu 

informāciju par atbilstību 26. panta 

2.−7. punktā noteiktajiem ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem , un pēc pieprasījuma 

attiecīgajai dalībvalstij dara pieejamus 

Dalībvalstis veic pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka uzņēmēji iesniedz ticamu 

informāciju par atbilstību 26. panta 

2.−7. punktā noteiktajiem ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma 

kritērijiem , un pēc pieprasījuma 

attiecīgajai dalībvalstij dara pieejamus 
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datus, kas izmantoti informācijas 

apkopošanai. Dalībvalstis pieprasa 

uzņēmējiem nodrošināt atbilstīgu standartu 

to iesniegtās informācijas 

neatkarīgai revīzijai un pierādīt, ka tas ir 

izdarīts . Revīzijas procesā verificē , vai 

uzņēmēju izmantotās sistēmas ir precīzas, 

ticamas un aizsargātas pret krāpšanu. Tajā 

novērtē paraugu ņemšanas biežumu un 

metodiku, kā arī informācijas pamatīgumu. 

datus, kas izmantoti informācijas 

apkopošanai. Dalībvalstis pieprasa 

uzņēmējiem nodrošināt atbilstīgu standartu 

to iesniegtās informācijas 

neatkarīgai revīzijai un pierādīt, ka tas ir 

izdarīts . Revīzijas procesā verificē , vai 

uzņēmēju izmantotās sistēmas ir precīzas, 

ticamas un aizsargātas pret krāpšanu, 

tostarp verificē vai ir nodrošināts, ka 

materiāli netiek tīši modificēti vai izmesti, 

lai tādējādi sūtījums vai tā daļa nekļūtu 

par atkritumiem vai atlikumiem saskaņā 

ar 26. panta 2. līdz 7. punktu. Tajā novērtē 

paraugu ņemšanas biežumu un metodiku, 

kā arī informācijas pamatīgumu. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir saistīts ar to, lai nodrošinātu atbilstību biodegvielas un biogāzes, ko ražo no 

IX pielikuma B daļā un 25. panta 1. punktā iekļautajām sākvielām, devuma ierobežojumam. 

 

Grozījums Nr.  163 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā punktā noteiktie pienākumi attiecas 

gan uz Savienībā ražotām, gan importētām 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām .  

Šajā punktā noteiktie pienākumi attiecas 

gan uz Savienībā ražotām, gan importētām 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām . Informāciju par 

biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā 

un biomasas kurināmā ģeogrāfisko 

izcelsmi dara pieejamu patērētājiem.  

Pamatojums 

Saistīts ar 25. pantā noteikto transporta degvielas pienākumu. 

 

Grozījums Nr.  164 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4.  Komisija var nolemt, ka 

brīvprātīgās valstu vai starptautiskās 

shēmās, kurās noteikti standarti biomasas 

produktu ražošanai, ietverti pareizi dati 26. 

panta 7. punkta nolūkos un/vai pierādīts, ka 

biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo vai biomasas kurināmo/degvielu 

sūtījumi atbilst 26. panta 2., 3., 4., 5. un 6. 

punktā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, 

un/vai ka materiāli nav tīši modificēti vai 

pārvērsti par atkritumiem, lai uz sūtījumu 

vai tā daļu attiektos IX pielikums. Kad 

uzņēmēji pierāda, ka ir izpildītas 26. panta 

5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā 

uz meža biomasu, tie var nolemt tieši 

sniegt prasītos pierādījumus meža tiesiskā 

valdījuma līmenī. Komisija var arī atzīt 

platības, kas ir paredzētas, lai aizsargātu 

reti sastopamas, apdraudētas vai 

izmirstošas ekosistēmas vai sugas, kuras 

par tādām ir atzītas starptautiskos 

nolīgumos vai ir iekļautas starpvaldību 

organizāciju vai Starptautiskās Dabas un 

dabas resursu aizsardzības savienības 

sastādītos sarakstos, 26. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā. 

4.  Komisija var nolemt, ka 

brīvprātīgās valstu vai starptautiskās 

shēmās, kurās noteikti standarti biomasas 

produktu ražošanai, ietverti pareizi dati 26. 

panta 7. punkta nolūkos un/vai pierādīts, ka 

biodegvielu, bioloģisko šķidro 

kurināmo vai biomasas kurināmo/degvielu 

sūtījumi atbilst 26. panta 2., 3., 4., 5. un 6. 

punktā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, 

un/vai ka materiāli nav tīši modificēti vai 

pārvērsti par atkritumiem, lai uz sūtījumu 

vai tā daļu attiektos IX pielikums. Kad 

uzņēmēji pierāda, ka ir izpildītas 26. panta 

5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā 

uz meža biomasu, tie var nolemt tieši 

sniegt prasītos pierādījumus 

pamatpiedāvājuma līmenī. Komisija var 

arī atzīt platības, kas ir paredzētas, lai 

aizsargātu reti sastopamas, apdraudētas vai 

izmirstošas ekosistēmas vai sugas, kuras 

par tādām ir atzītas starptautiskos 

nolīgumos vai ir iekļautas starpvaldību 

organizāciju vai Starptautiskās Dabas un 

dabas resursu aizsardzības savienības 

sastādītos sarakstos, 26. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā. 

 

Grozījums Nr.  165 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu to, ka atbilstība ilgtspējas 

un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijiem tiek pārbaudīta 

efektīvi un saskaņoti, un jo īpaši lai 

novērstu krāpšanu, Komisija var 

noteikt sīki izstrādātus īstenošanas 

noteikumus, tostarp atbilstīgus ticamības, 

pārredzamības un neatkarīgas revīzijas 

standartus, un paredzēt prasību, ka visām 

brīvprātīgajām shēmām minētie standarti ir 

Lai nodrošinātu to, ka atbilstība ilgtspējas 

un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījuma kritērijiem tiek pārbaudīta 

efektīvi un saskaņoti, un jo īpaši lai 

novērstu krāpšanu, Komisija var 

noteikt sīki izstrādātus īstenošanas 

noteikumus, tostarp atbilstīgus ticamības, 

pārredzamības un neatkarīgas revīzijas 

standartus, un paredzēt prasību, ka visām 

brīvprātīgajām shēmām minētie standarti ir 
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jāpiemēro. Kad Komisija nosaka šos 

standartus, tā īpašu uzmanību pievērš 

nepieciešamībai līdz minimumam 

samazināt administratīvo slogu. To veic, 

izmantojot īstenošanas aktus, kas pieņemti 

saskaņā ar 31. panta 3. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. Ar šādiem aktiem 

nosaka termiņu, līdz kuram brīvprātīgajām 

shēmām minētie standarti ir jāīsteno. 

Komisija var atcelt lēmumus par 

brīvprātīgo shēmu atzīšanu gadījumā, ja 

minētās shēmas tam paredzētajā termiņā 

neīsteno minētos standartus.  

jāpiemēro. Kad Komisija nosaka šos 

standartus, tā īpašu uzmanību pievērš 

nepieciešamībai līdz minimumam 

samazināt administratīvo slogu. To veic, 

izmantojot īstenošanas aktus, kas pieņemti 

saskaņā ar 31. panta 3. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. Ar šādiem aktiem 

nosaka termiņu, līdz kuram brīvprātīgajām 

shēmām minētie standarti ir jāīsteno. 

Komisija var atcelt lēmumus par 

brīvprātīgo shēmu atzīšanu gadījumā, ja 

minētās shēmas tam paredzētajā termiņā 

neīsteno minētos standartus. Ja dalībvalsts 

pauž bažas par brīvprātīgās shēmas 

darbību, Komisija izpēta šo jautājumu un 

attiecīgi rīkojas. 

Pamatojums 

Saistīts ar 25. pantā noteiktā transporta degvielas pienākuma īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  166 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 7.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a Komisija var jebkurā laikā 

pārbaudīt, cik ticama ir informācija par 

ilgtspējas kritēriju izpildi vai 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījumu, kas saņemta no 

ekonomikas dalībniekiem, kuri darbojas 

Savienības tirgū, vai arī to darīt pēc 

dalībvalsts pieprasījuma. 

Pamatojums 

Saistīts ar 25. pantā noteiktā transporta degvielas pienākuma īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  167 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Sākvielas, kuru ražošana ir izraisījusi 

tiešu zemes izmantošanas maiņu, proti, 

maiņu no vienas turpmāk minētās IPCC 

zemes virsmas apauguma kategorijas — 

meža zeme, zālājs, mitrājs, 

pirmiedzīvotāju apmetnes vai citas zemes 

— uz kultūraugu zemi vai daudzgadīgo 

kultūraugu zemi, un ja tiešas zemes 

izmantošanas maiņas emisiju vērtība (el) 

ir aprēķināta saskaņā ar V pielikuma 

C. daļas 7. punktu, tad tiek uzskatīts ka 

lēstās netiešas zemes izmantošanas 

maiņas emisijas ir vienādas ar nulli. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar 7. panta 1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  168 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.  Dalībvalstis var iesniegt 

Komisijai ziņojumus , kuros ir 

ietverta informācija par tipiskajām 

siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko rada 

lauksaimniecisko izejvielu audzēšana to 

teritorijā esošajās platībās, kuras 

klasificētas kopējās statistiski teritoriālo 

vienību klasifikācijas (NUTS) 2. līmenī 

vai sīkākā NUTS klasifikācijas līmenī 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1059/2003 . Ziņojumiem 

pievieno emisiju līmeņa aprēķināšanai 

izmantotās metodes un datu avotu 

aprakstu. Metodē ņem vērā augsnes 

īpašības, klimatu un paredzamos izejvielu 

ieguves apjomus. 

2.  Dalībvalstis var iesniegt 

Komisijai ziņojumus , kuros ir 

ietverta informācija par tipiskajām 

siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko rada 

lauksaimniecisko un mežsaimniecisko 

izejvielu audzēšana to teritorijā esošajās 

platībās, kuras klasificētas kopējās 

statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 

(NUTS) 2. līmenī vai sīkākā NUTS 

klasifikācijas līmenī saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

1059/2003 . Ziņojumiem pievieno emisiju 

līmeņa aprēķināšanai izmantotās metodes 

un datu avotu aprakstu. Metodē ņem vērā 

augsnes īpašības, klimatu un paredzamos 

izejvielu ieguves apjomus. 
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Grozījums Nr.  169 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4.  Komisija, izmantojot īstenošanas 

aktu, kas pieņemts saskaņā ar 31. panta 2. 

punktā minēto pārbaudes procedūru, var 

nolemt, ka ziņojumi, kas minēti šā panta 2. 

un 3. punktā, satur pareizus datus, kuri 26. 

panta 7. punkta nolūkā ļauj mērīt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas no 

tādu lauksaimnieciskās biomasas sākvielu 

audzēšanas, ko ražo šādos ziņojumos 

ietvertajās teritorijās. Tāpēc šos datus var 

izmantot V pielikuma D vai E daļā 

biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un VI pielikuma C daļā 

biomasas kurināmajiem/degvielām 

noteikto dezagregēto audzēšanas 

noklusējuma vērtību vietā. 

4.  Komisija, izmantojot īstenošanas 

aktu, kas pieņemts saskaņā ar 31. panta 2. 

punktā minēto pārbaudes procedūru, var 

nolemt, ka ziņojumi, kas minēti šā panta 2. 

un 3. punktā, satur pareizus datus, kuri 26. 

panta 7. punkta nolūkā ļauj mērīt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas no 

tādu lauksaimnieciskās un 

mežsaimnieciskās biomasas sākvielu 

audzēšanas, ko ražo šādos ziņojumos 

ietvertajās teritorijās. Tāpēc šos datus var 

izmantot V pielikuma D vai E daļā 

biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un VI pielikuma C daļā 

biomasas kurināmajiem/degvielām 

noteikto dezagregēto audzēšanas 

noklusējuma vērtību vietā. 

 

Grozījums Nr.  170 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5.  Komisija pastāvīgi pārskata V 

pielikumu  un VI pielikumu , lai pamatotā 

gadījumā pievienotu  vai pārskatītu  

vērtības  , ko piemēro   biodegvielas  , 

bioloģiskā šķidrā kurināmā un biomasas 

kurināmā/degvielas  ražošanas 

paņēmieniem . Minētajā pārskatīšanā 

apsver iespēju grozīt V pielikuma C 

daļā un VI pielikuma B daļā paredzēto 

metodiku. 

5.  Komisija pastāvīgi pārskata V 

pielikumu un VI pielikumu , lai pamatotā 

gadījumā pievienotu vai pārskatītu 

vērtības , ko piemēro biodegvielas , 

bioloģiskā šķidrā kurināmā un biomasas 

kurināmā/degvielas ražošanas 

paņēmieniem, pamatojoties uz 

jaunākajiem tehnoloģiju sasniegumiem uz 

zinātniskajām liecībām . Minētajā 

pārskatīšanā apsver iespēju grozīt V 

pielikuma C daļā un VI pielikuma B daļā 

paredzēto metodiku. 
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Pamatojums 

Saistīts ar 25. pantā noteikto transporta degvielas pienākumu. 

 

Grozījums Nr.  171 

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 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, 

satelītnovērošanas dati 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 

Saistīts ar 26. panta piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.  172 

Direktīvas priekšlikums 

30. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija turpina dialogu un 

informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 

2. Komisija turpina dialogu un 

informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 
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biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā 

un biomasas 

kurināmā/degvielas ražotājiem, patērētāju 

organizācijām un pilsonisko sabiedrību 

attiecībā uz šajā direktīvā noteikto ar 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām saistīto pasākumu 

vispārējo īstenošanu. Šajā sakarā Komisija 

pievērš īpašu uzmanību tam, kā 

biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 

kurināmā ražošana varētu ietekmēt pārtikas 

cenas. 

biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā 

un biomasas 

kurināmā/degvielas ražotājiem, patērētāju 

organizācijām un pilsonisko sabiedrību 

attiecībā uz šajā direktīvā noteikto ar 

biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem 

kurināmajiem un biomasas 

kurināmajiem/degvielām saistīto pasākumu 

vispārējo īstenošanu. Šajā sakarā Komisija 

pievērš īpašu uzmanību tam, kā 

biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā 

un biomasas ražošana varētu ietekmēt 

pārtikas un resursu cenas, kā arī 

materiālu izmantošanu. 

Pamatojums 

Saistīts ar 26. panta īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  173 

Direktīvas priekšlikums 

30. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2a. Saistībā ar transporta nozares 

dekarbonizācijas un aprites ekonomikas 

politikas īstenošanu Komisija līdz 

2018. gada 31. decembrim publicē 

ziņojumu, un attiecīgā gadījumā tam 

pievieno likumdošanas priekšlikumus, ar 

ko veicina no atkritumiem iegūta fosilo 

degvielu izmantošanu transportam. 

Pamatojums 

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

 

Grozījums Nr.  174 

Direktīvas priekšlikums 

30. pants – 2.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Līdz 2023. gada 31. decembrim 

Komisija izvērtē, vai 26. pantā noteiktie 

kritēriji efektīvi novērš ilgtnespējīgas 

meža un lauksaimnieciskās biomasas 

izmantošanu un vai tie risina biomasas 

radīto tiešo un netiešo oglekļa dioksīda 

emisiju problēmu, tostarp LULUCF jomā, 

un vajadzības gadījumā Komisija iesniedz 

priekšlikumu attiecīgo prasību grozīšanai. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar 26. panta  grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.  175 

Direktīvas priekšlikums 

30. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā priekšlikumā ņem vērā ar šīs 

direktīvas , tostarp tās ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma kritēriju, 

īstenošanu saistīto pieredzi un tehnoloģisko 

attīstību atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā. 

Šajā priekšlikumā ņem vērā ar šīs 

direktīvas , tostarp tās ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma kritēriju, 

īstenošanu saistīto pieredzi un 

tehnoloģisko, kā arī zinātnisko 

attīstību atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar 25. un 26. panta  grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.  176 

Direktīvas priekšlikums 

32. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt , 7. panta 

5. punktā, 7. panta 6. punktā, 19. panta 

11. punktā, 19. panta 14. punktā, 25. panta 

2. Pilnvaras pieņemt , 7. panta 

5. punktā, 7. panta 6. punktā, 19. panta 

11. punktā, 19. panta 14. punktā, 25. panta 
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6. punktā un 28. panta 5. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no 2021. gada 1. janvāra . 

4. punktā, 25. panta 6. punktā un 28. panta 

5. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no 2021. gada 1. janvāra. 

Pamatojums 

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

 

Grozījums Nr.  177 

Direktīvas priekšlikums 

32. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt , 7. panta 

5. punktā, 7. panta 6. punktā, 19. panta 

11. punktā, 19. panta 14. punktā, 25. panta 

6. punktā un 28. panta 5. punktā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 

atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 

jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt , 7. panta 

5. punktā, 7. panta 6. punktā, 19. panta 

11. punktā, 19. panta 14. punktā, 25. panta 

4. punktā, 25. panta 6. punktā un 28. panta 

5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 

lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 

norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 

norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

Pamatojums 

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

 

Grozījums Nr.  178 

Direktīvas priekšlikums 

32. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Saskaņā ar , 7. panta 

5. punktu, 7. panta 6. punktu, 19. panta 

11. punktu, 19. panta 14. punktu, 25. panta 

6. punktu un 28. panta 5. punktu pieņemts 

deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 

divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 

6. Saskaņā ar 7. panta 

5. punktu, 7. panta 6. punktu, 19. panta 

11. punktu, 19. panta 14. punktu, 25. panta 

4. punktu, 25. panta 6. punktu un 28. panta 

5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas 

spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 
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paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 

ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 

izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 

gan Padome ir informējuši Komisiju par 

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 

diviem mēnešiem. 

kad minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

Pamatojums 

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

 

Grozījums Nr.  179 

Direktīvas priekšlikums 

V pielikums – C daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – formula 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

SAVING = (E F(t) – E B /E F(t)) SAVING = (E F(t) – E B) /E F(t) 

Pamatojums 

Ierosinātā formula ir matemātiski nepareiza. Esošā formula ir matemātiski pareiza: tās 

rezultāts ir bezdimensiju proporcija, kas, izsakot attiecībā pret 100 %, dod SEG 

samazinājuma procentu. 

 

Grozījums Nr.  180 

Direktīvas priekšlikums 

 V pielikums – C daļa – 15. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

15. Oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 

radītais emisiju aiztaupījums (eccr  ) ir tieši 

saistīts ar tās biodegvielas vai to 

bioloģisko šķidro kurināmo ražošanu, 

kuri šīs emisijas rada, un  ir emisija, kas 

novērsta, uztverot tādu CO2, kurā oglekļa 

avots ir biomasa un ko izmanto  

enerģētikas un transporta nozarē. 

15. Oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 

radītais emisiju aiztaupījums (eccr) ir 

emisija, kas novērsta, uztverot CO2, kurā 

oglekļa avots ir biomasa un ar kuru aizstāj 

CO2, kas rodas no fosilā kurināmā un ko 

izmanto komercproduktos un 

pakalpojumos. 



 

AD\1139326LV.docx 101/108 PE604.700v02-00 

 LV 

Pamatojums 

Būtu jāsaglabā spēkā pašreizējā juridiskā situācija. Nebūtu jāatstāj novārtā emisiju 

ietaupījumi arī citās nozarēs, ne tikai transportā. 

 

Grozījums Nr.  181 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Jauktu sadzīves atkritumu 

biomasas frakcija, bet tas neattiecas uz 

dalītiem   mājsaimniecības  atkritumiem, 

attiecībā uz kuriem jāievēro Direktīvas 

2008/98/EK 11. panta 2. punkta a) 

apakšpunktā paredzētie pārstrādes mērķi. 

svītrots 

Pamatojums 

Šādi tiek palielināta emisiju samazināšanas mērķrādītāju saskaņotība. 

 

Grozījums Nr.  182 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c)  Bioloģiski atkritumi, kas definēti 

Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 4. punktā 

un kuru izcelsme ir privātas 

mājsaimniecības, uz kurām attiecas dalīta 

savākšana, kas definēta minētās direktīvas 

3. panta 11. punktā. 

(c)  bioloģiski atkritumi, kas definēti 

Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 4. punktā, 

uz kuriem attiecas dalīta savākšana, kas 

definēta minētās direktīvas 3. panta 

11. punktā; 

 

Grozījums Nr.  183 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) Rūpniecisko atkritumu biomasas 

frakcija, ko nevar izmantot pārtikas vai 

barības ķēdē, tostarp materiāli no 

(d) Citu atjaunojamo energoresursu 

rūpnieciskā ražošanā radušās biomasas 

atliekas, ko nevar izmantot pārtikas ķēdē, 
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mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības un lauksaimniecības 

pārtikas ražošanas, un zvejniecības un 

akvakultūras nozares, izņemot  sāk vielas, 

kas uzskaitītas šā pielikuma B daļā. 

barības ķēdē vai pārstrādei nepārtikas 

materiālos. Tas attiecas uz materiāliem no 

mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības un bioloģiskas 

ķīmikāliju ražošanas, lauksaimniecības 

pārtikas ražošanas, un zvejniecības un 

akvakultūras nozares, izņemot sākvielas, 

kas uzskaitītas šā pielikuma B daļā. 

Pamatojums 

Vienīgi ražošanas atliekas, kas nav piemērotas atkārtotai izmantošanai pārtikā, barībā vai 

nepārtikas precēs var izmantot moderno biodegvielu ražošanai, atbilstīgi aprites ekonomikas 

un resursu efektīvas izmantošanas principiem.   

 

Grozījums Nr.  184 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – g apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) Palmu eļļas ražošanas šķidrās 

atliekas un tukši palmu augļu ķekari. 

svītrots 

Pamatojums 

Atliekas no tādu augu eļļu ražošanas, kurām ir augsta ILUC ietekme nebūtu jāuzskaita kā 

piemērotas sākvielas moderno biodegvielu ražošanai. 

 

Grozījums Nr.  185 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) Taleļļa un  taleļļas darva. svītrots 

Pamatojums 

Taleļļai ir plašs rūpniecisks pielietojums. Bez ietekmes novērtējuma mēs nevaram izvērtēt 

ietekmi uz izmantojuma maiņu. 

 



 

AD\1139326LV.docx 103/108 PE604.700v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  186 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – j apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(j) Cukurniedru  izspaidas  . svītrots 

Pamatojums 

Sākvielas, kas tiek izmantotas jau esošām industriālām vajadzībām un kuru pieejamība ir 

ierobežota, nebūtu jāveicina izmantojumam modernajās biodegvielās, jo visticamāk radīsies 

negatīva ietekme uz klimatu un ekonomiku, jo šādas sākvielas to pašreizējā izmantojumā 

vajadzēs aizstāt ar citiem materiāliem. 

 

Grozījums Nr.  187 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – o apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(o) Mežsaimniecības un  uz 

mežsaimniecību balstītu  nozaru atkritumu 

un atlikumu biomasas frakcija, t. i., mizas, 

zari, pirms tirgū laišanas veiktas starpcirtes 

produkti, lapas, skujas, koku galotnes, 

zāģskaidas, ēveļskaidas, melnais atsārms, 

brūnais atsārms, šķiedru  duļķes  , lignīns 

. 

(o) uz mežsaimniecību balstītu nozaru 

atlikumu atkritumu un atlieku biomasas 

frakcija, kas neizraisa esošās atlieku, t. i., 

mizas, zaru, pirms tirgū laišanas veiktas 

starpcirtes produktu, lapu, skuju, koku 

galotņu, zāģskaidu, ēveļskaidu, melnā 

atsārma, brūnā atsārma, šķiedru 

nogulšņu, lignīna, materiālās 

izmantošanas maiņu; 

Pamatojums 

Tas nodrošina saskaņotību, nostiprina īstenošanu un veicina turpmāku 26. panta grozījuma 

izpildi attiecībā uz koksnes produktu izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  188 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – p apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(p) Cits nepārtikas celulozes materiāls, 

kā definēts 2. panta otrās daļas s) 

(p) Cits nepārtikas celulozes materiāls, 

kā definēts 2. panta otrās daļas 

s) apakšpunktā, izņemot enerģētiskos 
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apakšpunktā. kultūraugus, kas audzēti auglīgā 

lauksaimniecības zemē. 

Pamatojums 

Enerģētiskie kultūraugi, kas audzēti auglīgā lauksaimniecības zemē, ir jāizslēdz, jo tie izraisa 

tādu pašu zemes izmantošanas veida maiņu kā pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugu 

audzēšana biodegvielu ieguvei. 

 

Grozījums Nr.  189 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – q apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(q) Cits lignocelulozes materiāls, kā 

definēts 2. panta otrās daļas r) 

apakšpunktā, izņemot zāģbaļķus un 

finierklučus. 

(q) Lignocelulozes biomasa, kas 

iegūta no mazauglīgās lauksaimniecības 

zemēs audzētiem īscirtmeta atvasājiem, un 

agromežsaimniecības sistēmu atkritumi 
un atliekas uz lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes. 

Pamatojums 

Definīcija bija pārāk plaša, jo visi mežsaimniecības koksnes atkritumi un atliekas jau ir 

iekļauti o) punktā. Grozījumā ierosināts ierobežot q) punkta darbības jomu, attiecoties uz 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mazauglīgas lauksaimniecības zemes galveno 

izmantojumu, un agromežsaimniecības sistēmu atkritumiem un atliekām, zariem, mizām, 

lapām un citām atliekām. 

 

Grozījums Nr.  190 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – A daļa – qa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (qa) oglekļa uztveršana un 

izmantošana transporta nolūkiem, ja 

energoresurss ir atjaunojams saskaņā ar 

2. panta 2. punkta a) apakšpunktu; 

Pamatojums 

Tiek saglabāts spēkā pašreizējais noteikums. Ir jāsaglabā spēkā esošie juridiskie noteikumi. 

Fosilā oglekļa aizstāšana un tā izmantošana pēc kaskādes principa ir atbilstīgi risinājumi, 
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kas kļūst par aizvien nozīmīgākiem ieguldījumiem klimata aizsardzībā. 

 

Grozījums Nr.  191 

Direktīvas priekšlikums 

IX pielikums – B daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) melase, ko ražo kā cukurniedru un 

cukurbiešu rafinēšanas blakusproduktu 

ar nosacījumu, ka tiek ievēroti labākie 

nozares standarti attiecībā uz cukura 

iegūšanu.    

svītrots 

Pamatojums 

Melase ir cukurniedru blakusprodukts, ko izmanto lauksaimniecības pārtikas ražošanas 

nozarē, jo īpaši rauga ražošanai. Iekļaušana IX pielikumā novestu pie izejvielu trūkuma, tā kā 

melasi daudz efektīvāk var izmantot citām vajadzībām, nevis enerģijas ražošanai, tādējādi 

ievērojot atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju.  

 

Grozījums Nr.  192 

Direktīvas priekšlikums 

X pielikums – A daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

A daļa. Maksimālais no pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem iegūtu šķidru 

biodegvielu devums 7. panta 1. punktā minētā ES atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķa sasniegšanā. 

Kalendārais gads Minimālais īpatsvars 

2021 7.0% 

2022 6.7% 

2023 6.4% 

2024 6.1% 

2025 5.8% 

2026 5.4% 

2027 5.0% 

2028 4.6% 

2029 4.2% 
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2030 3.8% 

 

Grozījums 

A daļa. Maksimālais no pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem iegūtu šķidru 

biodegvielu devums 7. panta 1. punktā minētā ES atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķa sasniegšanā. 

Kalendārais gads Minimālais īpatsvars 

2021 7.0% 

2022 6.3% 

2023 5.6% 

2024 4.9% 

2025 4.2% 

2026 3.5% 

2027 2.8% 

2028 2.1% 

2029 1.4% 

2030 0% 
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