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ĪSS PAMATOJUMS

Atjaunojamās enerģijas un energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanas veicināšanai ir svarīga 
nozīme klimata izmaiņu apkarošanā un ES atkarības no ārējiem enerģijas avotiem 
samazināšanā, tā Eiropas Parlaments ir atzinis vairākās rezolūcijās, no kurām dažas ir 
pamatotas uz Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumiem. Tirdzniecības politika var 
sniegt būtisku ieguldījumu, lai stimulētu videi draudzīgu tehnoloģiju izplatīšanu un 
nodrošinātu atjaunojamās enerģijas pieejamību lielam skaitam uzņēmumu un mājsaimniecību 
par mērenām izmaksām.

Tirdzniecības politikas ieguldījums ir ļoti atbalstošs — izvairoties no nevajadzīgiem šķēršļiem 
un mazinot energoatkarību. Šī iemesla dēļ atzinuma mērķis ir pieņemt vienkāršu pieeju, 
aprobežojoties ar tiem Eiropas Komisijas priekšlikuma aspektiem, kas ir visvairāk saistīti ar 
starptautisko tirdzniecību. Arī dažos grozījumos ir iecerēts norādīt uz plašo politisko ievirzi, 
tajā pašā laikā apzinoties, ka viena konkrēta mērķa sasniegšanai var būt vairāki ceļi. Šajos 
gadījumos nešķita praktiski vai lietderīgi sekot līdzi visiem iespējamiem izrietošajiem 
grozījumiem.

Pieņemot, ka atjaunojamā enerģija var veikt būtisku ieguldījumu cīņā pret klimata izmaiņām, 
vissvarīgākais ir tas, ka šis atzinums ir pamatots uz principu „pirmām kārtām nekaitēt”.

Biodegviela

Šajā jomā ir skaidrs, ka kopš 2007. gada janvāra, kad Eiropas Komisija ierosināja ieviest 
saistošu mērķi līdz 2020. gadam sasniegt 10% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru benzīnam un 
dīzeļdegvielai, situācija ir ievērojami mainījusies. Pārtikas cenas ir strauji pieaugušas (pēc 
Pasaules Bankas aprēķiniem vidējais cenu pieaugums pēdējo trīs gadu laikā ir bijis 83 %), bet 
daudzas jaunattīstības valstis arvien vairāk satraucas par to, vai šo valstu iedzīvotāji tiks 
nodrošināti ar pietiekamiem pārtikas krājumiem.

Kā nesen ir novērojis Pasaules Bankas prezidents Robert Zoellick, „strauji augošās pārtikas 
cenas un to ietekme uz badu, nepietiekamu uzturu un attīstību draud ar to, ka 100 miljoni 
cilvēku ieslīgs arvien lielākā nabadzībā. Šobrīd vairāk nekā 2 miljardiem cilvēku augstas 
pārtikas cenas ir ikdienas cīņas, ziedojumu un dažiem pat izdzīvošanas jautājums bez 
redzamiem uzlabojumiem nākotnē. Nepietiekams uzturs apdraud ne tikai šo, bet arī nākamo 
paaudzi.” Turklāt ANO referenti par tiesībām uz pārtiku ir izteikuši bažas par to, ka pārtikas 
produktu novirzīšana degvielas ražošanai rada nepietiekama uztura problēmas saasināšanās 
risku.

Tajā pašā laikā ir aprēķināts, ka aptuveni ceturtdaļa no 2007. gada ASV kukurūzas ražas tika 
izmantota biodegvielas ražošanai, tajā laikā, kad žurnālā „Science” ir teikts, ka kukurūzas 
etanola izmantošana pēdējo 30 gadu laikā ir dubultojusi siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šī 
iemesla dēļ šķiet būtiski pārskatīt saistošo 10% mērķi un atcerēties to, ka Eiropadome savos 
2007. gada marta secinājumos ir padarījusi šo mērķi atkarīgu no „otrās paaudzes” 
biodegvielas (no atkritumiem, nevis pārtikas kultūrām) parādīšanās tirdzniecībā.

Tāpēc šajā atzinumā tiek piedāvāts atlikt 10% mērķa datumu un ieviest pārbaudes klauzulu, 
lai varētu no jauna izskatīt šo mērķi atkarībā no panākumiem otrās paaudzes degvielas 
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izmantošanā. Atzinumā tiek atbalstīts arī Eiropas Komisijas piedāvātais ilgtspējas kritērijs, lai 
izvairītos no absurdas situācijas politikā, kad tiek apkarotas klimata izmaiņas, bet tajā pašā 
laikā veicināta atmežošana, tā radot pretēju efektu.

Tādā veidā atzinumā tiek secināts, ka sertificēšana ir svarīga, tomēr tās efektivitāte ir 
ierobežota. Problēma ir saistīta ne tikai ar to, ka būtu jāizvairās no tādu mežu pārveidošanas 
biodegvielas ražošanai, ko nav iztraucējusi cilvēka veikta darbība — ko Eiropas Komisija 
atzīst par nevēlamu — , bet arī ar to, ka būtu jāizvairās no tādas esošās lauksaimniecības 
zemes pārvietošanas uz jutīgām vietām, no kuras šobrīd tiek iegūta biodegviela, bet kas 
iepriekš tika izmantota pārtikas kultūru un lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai. Tāpēc 
sertifikācijas procesam ir jābūt daudzpusīgākam, nekā tas noteikts Eiropas Komisijas 
priekšlikumā.

Visbeidzot ir svarīgi, lai biodegvielas transportēšana vai piegāde neveidotu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas tādā mērā, kas mazinātu kopējo vides ieguvumu. Visbaismīgākais šādā veida 
piemērs ir tirdzniecība, izmantojot mahinācijas ar subsīdijām („splash and dash” trade), kad 
biodegviela tiek eksportēta uz ASV, kur tai tiek pievienots nedaudz minerāleļļas, un pēc tam 
atkārtoti eksportēta, saņemot vairākkārtējas subsīdijas. Tomēr, tā kā esošie antidempinga un 
pretsubsīdiju noteikumi ļauj veikt darbības pret šādu praksi, vairs nav nepieciešamības 
iesniegt apspriešanai grozījumus par šo jautājumu.

Citi jautājumi

Kaut arī biodegviela un tās ietekme uz lauksaimniecības tirdzniecību un pārtikas drošību ir 
svarīgākie šajā priekšlikumā izskatītie jautājumi, tomēr tirdzniecības priekšrocības, ko sniedz 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju izmantošana, nevajadzētu novērtēt par zemu. Mums jau ir 
bijuši piemēri, kad Eiropas uzņēmumi ir guvuši „iniciatoru” priekšrocības no vēja vai saules 
enerģijas tehnoloģijām, kas pēc tam ir nodrošinājuši stingru pamatu eksportam un 
licencēšanas līgumiem.

20% vispārējais atjaunojamās enerģijas mērķis turpinās stimulēt pētījumus un tehnoloģisko 
attīstību. Tomēr jāpievērš uzmanība tam, lai nekas no enerģijas un klimata izmaiņu paketes 
nemazinātu dalībvalstu spēju izmantot bezmaksas uztura tarifus, kuru efektivitāte 
atjaunojamās enerģijas veicināšanā jau ir pierādījusies. Uzmanība jāpievērš arī daudzpusēju 
un divpusēju tirdzniecības pārrunu veikšanai, lai sekmētu plašāku atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju izplatību.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistošie mērķi galvenokārt ir 
paredzēti tādēļ, lai radītu skaidrību 
investoriem. Nav lietderīgi atlikt lēmumu 
par mērķa saistošo raksturu, gaidot 
nākamos notikumus. Padomes 2007. gada 
15. februāra sanāksmes protokolā 
iekļautajā paziņojumā Komisija norādīja, 
ka tā neuzskata, ka lēmums par mērķa 
saistošo raksturu būtu jāatliek līdz brīdim, 
kad otrās paaudzes biodegviela būs 
pieejama tirdzniecībā.

(6) Ņemot vērā pārtikas cenu kāpumu un 
pārtikas trūkumu, jo īpaši neaizsargātajās 
jaunattīstības valstīs, kā arī neskaidrību, 
vai otrās paaudzes biodegviela nonāks 
pārdošanā līdz 2020. gadam, ir pamatots 
iemesls apšaubīt saistošā mērķa par 10% 
biodegvielas īpatsvaru piemērotību.

Pamatojums

Eiropadomes lēmums piemērot biodegvielas mērķi atkarībā no ilgtspējīgas, komerciāli 
dzīvotspējīgas otrās paaudzes degvielas pieejamības nodrošināja vajadzīgo atkāpi, kuras 
nepieciešamību kļūst arvien redzamāka pārtikas cenu kāpuma dēļ.  Nevajadzētu atbalstīt 
Komisijas apņēmību saglabāt šo mērķi, nerēķinoties ar atšķirīgajiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligātos mērķus — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa un 10% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvara no patēriņa 
transporta nozarē 2020. gadā Eiropas 
Savienībā. 

(8) Ņemot vērā Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta nostāju, ir lietderīgi 
noteikt obligāto mērķi — 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara no 
kopējā energopatēriņa 2020. gadā Eiropas 
Savienībā, un līdz 2015. gadam pārskatīt 
jebkuru mērķi attiecībā uz atjaunojamās 
enerģijas avotu īpatsvaru transporta 
nozarē.

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo grozījumu.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turpretim 10% mērķim attiecībā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem 
transporta nozarē ir lietderīgi noteikt 
vienādu īpatsvara apjomu katrai 
dalībvalstij, lai nodrošinātu transporta 
nozarē izmantojamās degvielas 
specifikāciju saskanību un tās pieejamību. 
Tā kā transporta degvielas tirdzniecība 
noris sekmīgi, dalībvalstis, kurās ir 
ierobežota attiecīgo resursu pieejamība, 
varēs no citām valstīm viegli saņemt no 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem iegūto 
degvielu. Lai gan tehniski Kopienai ir 
iespējams sasniegt biodegvielai noteikto 
mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie 
pasākumi, lai panāktu līdzsvaru starp 
iekšzemes ražošanu un importu, ņemot 
vērā daudzpusējo un divpusējo 
tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī vides, 
izmaksu, enerģētikas drošības un citus 
apsvērumus. 

(10) By contrast, it is appropriate for the 
target for renewable energy in transport to 
be set at the same level for each Member 
State in order to ensure consistency in 
transport fuel specifications and 
availability. Tā kā transporta degvielas 
tirdzniecība noris sekmīgi, dalībvalstis, 
kurās ir ierobežota attiecīgo resursu 
pieejamība, varēs no citām valstīm viegli 
saņemt no atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem iegūto degvielu. Lai gan tehniski 
Kopienai ir iespējams sasniegt biodegvielai 
noteikto mērķi, izmantojot tikai iekšzemes 
ražošanu, tomēr ir iespējams un tai pašā 
laikā ir vēlams šo mērķi sasniegt, 
kombinējot iekšzemes ražošanu un 
importu. Šajā nolūkā Komisijai jāuzrauga 
Kopienas tirgus apgāde ar biodegvielu un 
vajadzības gadījumā jāierosina pārskatītais 
mērķis un/vai attiecīgie pasākumi, lai 
panāktu līdzsvaru starp iekšzemes ražošanu 
un importu, ņemot vērā daudzpusējo un 
divpusējo tirdzniecības sarunu gaitu, kā arī 
vides, sociālo izmaksu, enerģētikas 
drošības un citus apsvērumus. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Lai pēc iespējas palielinātu 
biodegvielas ieguldījumu klimata 
pārmaiņu novēršanā, ir jāveic pasākumi, 
kas nodrošinātu, ka izejmateriālu kultūras 
audzē pēc iespējas tuvāk degvielas 
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ražotnei.

Pamatojums

Izejvielu un biodegvielas transportēšana uz ražotnēm rada papildu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju. No tā var izvairīties, izmantojot tuvāko piemēroto ražotni.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja biodegviela un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais ir ražots no 
izejvielām, kuras iegūtas ES, tam ir arī
jāatbilst ES vides prasībām 
lauksaimniecībai. Šādu kritēriju 
piemērošana importam no trešām valstīm 
ir administratīvi un tehniski neiespējama.

(40) Biodegvielai un bioloģiskajam 
šķidrajam kurināmajam ir jāatbilst ES 
vides prasībām lauksaimniecības jomā. 

Pamatojums

Komisijas priekšlikums Eiropas lauksaimniekiem radītu neizdevīgus konkurences apstākļus 
un samazinātu vispārējo labvēlīgo ietekmi uz vidi, kuru izraisītu pāreja uz biodegvielu.  Lai 
arī ne vienmēr ir iespējams pieprasīt trešo valstu eksportētājiem ievērot Eiropas standartus, 
nevajadzētu izslēgt šo pieeju jau iepriekš.  

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars 2020. gada galīgajā 
enerģijas patēriņā ir vismaz tās kopējais 
mērķis minētajam gadam attiecībā uz 
enerģijas īpatsvaru, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, kā 
norādīts I pielikuma tabulas trešajā ailē.

3. Lai sasniegtu vispārējo 20% mērķi, 
katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars 2020. gada galīgajā 
enerģijas patēriņā ir vismaz tās kopējais 
mērķis minētajam gadam attiecībā uz 
enerģijas īpatsvaru, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, kā 
norādīts I pielikuma tabulas trešajā ailē.
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Pamatojums

Lai arī mērķi līdz 2020. gadam panākt atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 20% apjomā 
ierosināja Eiropadomes sanāksmē, kas norisinājās Briselē 2007. gada 8. un 9. martā, 
Komisijas priekšlikumā šis mērķis nav skaidri noteikts.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
3. pants  3. punkts  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2025. gadā ir vismaz 10% no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

Pamatojums

2020. gads vairs nešķiet piemērots, ņemot vērā straujo pārtikas cenu kāpumu, bažas par 
pietiekamu pārtikas pieejamību jaunattīstības valstīs un šaubas par to, kad pārdošanā nonāks 
otrās paaudzes biodegviela.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Pārskats par otrās paaudzes biodegvielas 

pieejamību
Līdz 2015. gada 1. septembrim Komisija 
iesniedz Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par sasniegto attiecībā uz 
komerciāli dzīvotspējīgas otrās paaudzes 
degvielas pieejamību, kuram vajadzības 
gadījumā pievieno priekšlikumu pārskatīt 
3. panta 3. punkta pirmajā daļā noteikto 
mērķi.
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Pamatojums

Tā kā Briseles Eiropadome 2007. gada martā noteica, ka mērķis par 10% ir atkarīgs no 
ilgtspējīgas otrās paaudzes degvielas pieejamības tirdzniecībā, būt vēlams iekļaut 
pārskatīšanas klauzulu, kas ļautu mērķi pielāgot tehnoloģiskajai attīstībai.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Valsts rīcības plānu atcelšana

Ja ir būtiski pacēlušās pārtikas un 
lopbarības cenas, dalībvalstis var grozīt 
savu rīcības plānu piemērošanu un 
atkāpties no saistībām par 3. panta 
3. punkta ievērošanu.

Pamatojums

Arvien plašāka lauksaimniecības izejvielu izmantošana nedrīkst novest pie ievērojama 
pārtikas un lopbarības cenu kāpuma.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
12. pants  5. punkts  5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta nolūkā novērtējot pārveides 
efektivitāti un sistēmu un aprīkojuma 
ievades/izvades koeficientu, dalībvalstis 
izmanto Kopienas procedūras, vai, ja tas 
nav iespējams, starptautiskās procedūras, 
ja tādas ir.

Šā punkta nolūkā novērtējot pārveides 
efektivitāti un sistēmu un aprīkojuma 
ievades/izvades koeficientu, dalībvalstis 
izmanto starptautiskās procedūras, vai, ja 
tas nav iespējams, Kopienas procedūras, 
ja tādas ir.

Pamatojums

Dodot priekšroku starptautiskajiem standartiem, kur tie ir pieejami, būs daudz mazākas 
iespējas saskarties ar grūtībām saistībā ar PTO Nolīgumu par tehniskajiem šķēršļiem 
tirdzniecībai.  Kopīgu starptautisku standartu veicināšana palielinātu apjomradītus 
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ietaupījumus un tādējādi starptautiskā līmenī veicinātu paraugprakses tehnoloģiju straujāku 
pieņemšanu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
15. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, nav ražots no 
izejvielām, kuras iegūtas no zemes 
platības ar lielu bioloģisko daudzveidību, 
tas ir, zeme, kurai bija piešķirts viens no 
turpmāk minētajiem statusiem 2008. gada 
janvārī vai pēc tam, neatkarīgi no tā, vai 
zeme joprojām ir šādi klasificēta:

3. Biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, ir iegūti tikai no 
ilgtspējīgiem avotiem — paredzot, ka 
degvielas izejvielām var noteikt izcelsmi, 
tās izmanto vai pievieno fosilai degvielai 
tuvākajā piemērotajā degvielas ražotnē un 
ka visi uzņēmumi ražošanas ķēdē ir 
sertificēti, lai tādējādi nodrošinātu, ka:

(a) mežs, ko nav traucējusi ievērojama 
cilvēku darbība, tas ir, mežs, kurā nav bijis 
ievērojamas cilvēku iejaukšanās vai pēdējā 
šāda iejaukšanā notikusi pirms pietiekami 
ilga laika, ļaujot atjaunoties dabīgajam 
sugu sastāvam un procesiem;

(a) ražošana nerada ievērojamu negatīvu 
ietekmi uz bioloģisko daudzveidību;

(aa) biodegvielas ražošana netieši 
neveicina mežu izciršanu gadījumos, kad 
to platībās, kuras sākotnēji izmantoja 
pārtikas ražošanai, tādējādi pārtikas 
ražošanu pārceļot uz vides ziņā 
neaizsargātiem apgabaliem, piemēram, 
mežiem; 

(b) platības, kas paredzētas dabas 
aizsardzībai, ja vien nav pierādījumu, ka 
minēto izejvielu ražošana netraucēja šādam 
mērķim; 

(b) izejvielas nenāk no platībām, kas 
paredzētas dabas aizsardzībai, ja vien nav 
pierādījumu, ka minēto izejvielu ražošana 
netraucēja šādam mērķim; 

(c) pļavas ar lielu bioloģisko dažādību, tas 
ir, pļavas, kura ir bagāta ar dažādām augu 
sugām, kuras nav mēslotas un noplicinātas.

(c) izejvielas nenāk no pļavām ar lielu 
bioloģisko dažādību, tas ir, pļavām, kuras
ir bagātas ar dažādām augu sugām, kuras 
nav mēslotas un noplicinātas;
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(ca) ražošana nerada ievērojamu negatīvu 
ietekmi uz ūdens resursiem;

Komisija nosaka kritērijus un ģeogrāfiskos 
apgabalus, lai noteiktu, uz kurām pļavām
attiecas c) apakšpunkts. Šādu pasākumu, 
kas paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
21. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Komisija nosaka kritērijus, lai noteiktu, uz 
kurām izejvielām attiecas a), aa), c) un 
ca) apakšpunkts. Šādu pasākumu, kas 
paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
21. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Pamatojums

Lai būtu pārliecība, ka biodegvielas ietekme uz vidi būs labvēlīga, tai ir jāatbilst ilgtspējības 
kritērijiem.  Papildus Komisijas priekšlikumā minētajiem punktiem ir ļoti svarīgi novērst 
risku, ka biodegvielas ražošanas dēļ pašreizējo pārtikas ražošanu pārceļ uz vides ziņā 
neaizsargātiem apgabaliem.  Lai nodrošinātu pārtikas pietiekamību, ir ļoti svarīgs arī ūdens 
izmantošanas jautājums.  

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
15. pants  4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, neieved vai neizgatavo 
no izejvielām, kuras ieved no valstīm, 
kuras tām piemēro izvedmuitas nodokļus 
vai daudzuma ierobežojumus vai kuras 
saņem starptautisku pārtikas atbalstu, vai 
arī par kurām Komisija ir uzsākusi 
antidempinga un antisubsidēšanas 
izmeklēšanu;

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas direktīva paredzēs atvieglojumus — augstāku cenu veidā — ES un 
trešo valstu biodegvielas ražotājiem.  Tomēr valstīm, kas jau tāpat gūst zināmu finansiālu 
labumu no izvedmuitas nodokļiem vai ierobežojumiem, nevajadzētu būt iespējai saņemt vēl 
vienu finansiālu atvieglojumu, iegūstot pieeju Eiropas tirgum par Eiropas nodokļu maksātāju 
naudu.  
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
15. pants  6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis 1. punktā minētajos nolūkos 
neatsakās ņemt vērā biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo, kas iegūts 
saskaņā ar šo pantu, ņemot vērā citus 
pamatojumus par ilgtspējību.

6. Dalībvalstis, kas, pamatojoties uz 
ilgtspējību, vēlas ieviest stingrākus 
aizsardzības pasākumus 1. punktā 
minētajos nolūkos attiecībā uz biodegvielu 
un bioloģisko šķidro kurināmo, nodrošina, 
ka šie pasākumi ir savietojami ar 
Līgumiem, un dara tos zināmus 
Komisijai.

Pamatojums

Ņemot vērā pietiekami lielās neskaidrības par ilgtspējības standartu efektivitāti, dalībvalstīm 
ir jābūt iespējai noteikt augstākus standartus, kas atbilst subsidiaritātes principam, lai 
tādējādi varētu mācīties no paraugprakses.  Tas neradītu tirgus traucējumus, jo visu 
pasākumu īstenošanā joprojām būs jāņem vērā grozītā 3. panta 3. punkta minētās saistības.  
Šī pieeja atbilst Līguma 176. pantā minētajai iespējai. 

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
16. pants  8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Komisija reizi gadā ziņo Parlamentam 
un Padomei par saskaņā ar 4. punktu 
noslēgtajiem nolīgumiem.

Pamatojums

Ir jāsniedz regulāri ziņojumi, lai nodrošinātu atklātību un pārredzamību un radītu Eiropas 
lauksaimniekiem pārliecību, ka viņi konkurē līdzvērtīgos konkurences apstākļos ar trešo 
valstu ražotājiem, kas gūst labumu no nolīgumiem, kuri varētu būt noslēgti ar Komisiju.
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