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ĪSS PAMATOJUMS

Reģionālās attīstības komiteja savā atzinumā, ko tā sniegusi Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejai par 2007. gada Eiropas atjaunojamās enerģijas plānu, mudināja Eiropas 
Komisiju iespējami ātri nākt klajā ar priekšlikumu direktīvai par atjaunojamiem 
energoresursiem, paredzot instrumentus atbalstam, tehnoloģiju tālāknodošanai un 
paraugprakses izplatīšanai saistībā ar minētā potenciāla izmantošanu.

Vēl jāatgādina — komiteja atbalstīja mērķi, ka līdz 2020. gadam atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaram jābūt vidēji 25 % apmērā, kā arī skaidrus un saistošus mērķus elektroenerģijas, 
transporta, apsildes un dzesēšanas jomā. Komiteja aicināja ES precizēt reģionālo un vietējo 
varas iestāžu lomu, tiesības un pienākumus šīs politikas īstenošanā saskaņā ar subsidiaritātes 
principu.

Jāatbalsta jaunā enerģētikas politika Eiropai”, jo tajā pilnībā atzītas dalībvalstu tiesības 
izvēlēties dažādus enerģijas veidus un to suverenitāte pār primārajiem energoresursiem, 
turklāt šī politika vienlaikus apliecina arī dalībvalstu solidaritāti, nodrošinot integrētu pieeju 
klimata pārmaiņām un vides ilgtspējības nodrošināšanas problēmām. Jāuzsver, ka 
atjaunojamo energoresursu izmantošana dod iespēju veidot decentralizētu enerģētikas 
politiku, ņemot vērā reģionu iespējas un vajadzības. Tāpēc kompetento iestāžu rīcībā ir jābūt 
līdzekļiem šo mērķu sasniegšanai. Svarīgi panākt, lai dalībvalstis apsver visas iespējamās 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas.

Jāpieprasa Komisijai, lai tā par obligātu noteiktu koģenerāciju, ja atjaunojamo enerģiju iegūst 
no biomasas un tas ir tehniski iespējams. Turklāt Komisijai ir jāizpēta koksnes krāšņu 
projektu ietekme uz mežsaimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī, ņemot vērā 
to, ka šī nozare ir svarīgs faktors, kas nosaka reģionu attīstību un lauku ekonomikas dinamiku. 

Šajā sakarībā dalībvalstīm un reģioniem ir jāatbalsta visu to ieinteresēto personu iniciatīvas un 
darbība, kuras piedalās atjaunojamo energoresursu attīstībā — vietējās un reģionālās varas 
iestādes, lauksaimniekus un mežsaimniekus, uzņēmējus un plānotājus, augstskolas, 
zinātniekus un privātpersonas. Tiem arī jāsekmē publiskā un privātā sektora partnerība un 
jāuzlabo ražotās atjaunojamās enerģijas piegādes un tirdzniecības shēmas. 

Reģionālajām un vietējām varas iestādēm ir jābūt par piemēru Eiropas sabiedrībai, savā 
teritorijā ieviešot atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, veicinot biodegvielas izmantošanu 
transportlīdzekļos un taupot enerģiju ar energoefektīvu iekārtu palīdzību.

Jāuzsver, ka atjaunojamo energoresursu izmantošana, kā arī iekārtu un mehānismu ražošana 
var pavērt attīstības iespējas daudziem reģioniem visā Eiropā, jo īpaši reģioniem ar 
ierobežotām iespējām radīt jaunas darbavietas.

Lai pilnībā izmantotu atjaunojamos energoresursus, vēl ir vajadzīgs liels pētniecības darbs, 
jaunas izstrādnes, informēšana un paraugprakses apmaiņa.

Īpaši jāuzsver atjaunojamo energoresursu vērtība no reģionu viedokļa. Tāpēc ir svarīgi, ka 
atjaunojamo enerģiju izmanto atbilstīgi mērķim, radot skaidri pierādāmu pievienoto vērtību. 
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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai iegūtu enerģētikas modeli, kas 
atbalsta atjaunojamos enerģijas avotus, ir 
jāizveido stratēģiska sadarbība, kurā kopā 
ar dalībvalstīm piedalās reģioni un 
vietējās pašvaldības, lai tās tieši iesaistītu 
šī modeļa izveidē.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a Dziļi nedrenētu kūdrāju vai augu 
segu nedrīkst izmantot arī citiem 
atjaunojamās enerģijas projektiem, 
piemēram, lai būvētu vēja ģeneratorus un 
tiem pievedošos ceļus, tostarp, „peldošos” 
ceļus, un citu infrastruktūru. Šādu 
pasākumu ietekme uz kūdrāju 
nenovēršami novestu pie lielu kūdras 
purvu platību izsusēšanas un oglekļa 
krājumu izdalīšanās atmosfērā, radot 
oglekļa dioksīdu. 
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Pamatojums

Kūdrāji ir oglekļa krātuves. Vēja enerģijas saimniecību, „peldošo ceļu” un citas 
infrastruktūras izveide izjauc dabisko drenāžu un noved pie kūdrāju izsusēšanas, kas savukārt 
izraisa liela oglekļa dioksīda apjoma izdalīšanos atmosfērā, radot daudz vairāk oglekļa 
emisijas, nekā vēja enerģijas saimniecības jebkad spētu ietaupīt.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai novērstu nesamērīgu 
administratīvo slogu, ir jānosaka 
standartvērtību saraksts kopējām 
biodegvielas ražošanas metodēm. Attiecībā 
uz biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo vienmēr jābūt jāspēj šajā 
sarakstā noteikto siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījuma daudzumu. Ja ražošanas 
paņēmiena radītā siltumnīcefekta gāzes 
ietaupījuma standartvērtība ir zemāka par 
pieprasīto siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
minimālo vērtību, ir jāpieprasa ražotājiem, 
kuri vēlas pierādīt atbilstību minētajai 
minimālajai vērtībai, pierādīt, ka faktiskās 
ražošanas procesa emisijas ir zemākas par 
tām, kuras izmantotas standartvērtību 
aprēķināšanai.

(45) Lai novērstu nesamērīgu 
administratīvo slogu, ir jānosaka 
standartvērtību saraksts kopējām
biodegvielas ražošanas metodēm. Attiecībā 
uz biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo vienmēr jābūt iespējai pieprasīt
šajā sarakstā noteikto siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījuma daudzumu, lai gan tas 
nedrīkst radīt to dalībvalstu un reģionu 
diskrimināciju, kuru teritorijas ir 
salīdzinoši neproduktīvas augsnes, 
klimata vai izejvielu trūkuma dēļ. Ja 
ražošanas paņēmiena radītā siltumnīcefekta 
gāzes ietaupījuma standartvērtība ir 
zemāka par pieprasīto siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījuma minimālo vērtību, ir jāpieprasa 
ražotājiem, kuri vēlas pierādīt atbilstību 
minētajai minimālajai vērtībai, pierādīt, ka 
faktiskās ražošanas procesa emisijas ir 
zemākas par tām, kuras izmantotas 
standartvērtību aprēķināšanai.
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Pamatojums

Nepieļaut atsevišķu dalībvalstu un trešo valstu diskrimināciju.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Par atbalsta pasākumiem, ko veic 
saskaņā ar šo direktīvu un kas ir valsts 
atbalsts Līguma 87. panta nozīmē, jāziņo 
Komisijai, kurai tie jāapstiprina pirms to 
īstenošanas saskaņā ar Līguma 88. panta 
3. punktu. Saskaņā ar šo direktīvu 
Komisijai sniegtā informācija neatbrīvo 
dalībvalstis no paziņošanas pienākuma 
saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu.

(51) Dalībvalstis, reģioni un vietējās 
pašvaldības var izveidot valsts atbalstu 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem, jo tie 
sākotnēji ir dārgāki par avotiem, ko tie 
aizvieto, tādējādi, ka  to ieiešana enerģijas 
tirgū nerada īstermiņa komerciālu 
labumu vai zemākas cenas patērētājiem. 
Par atbalsta pasākumiem, ko veic saskaņā 
ar šo direktīvu un kas ir valsts atbalsts 
Līguma 87. panta nozīmē, jāziņo 
Komisijai, kurai tie jāapstiprina pirms to 
īstenošanas saskaņā ar Līguma 88. panta 
3. punktu. Saskaņā ar šo direktīvu 
Komisijai sniegtā informācija neatbrīvo 
dalībvalstis no paziņošanas pienākuma 
saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu.

Pamatojums

Labākais veids kā dalībvalstīs atbalstīt atjaunojamos enerģijas avotus ir piesaistīt tiem valsts 
atbalstu, kas paredzēts šādu enerģijas avotu veicināšanai.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
51.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51.a Ir apzinātas iespējas nodrošināt 
ekonomisko izaugsmi ar jauninājumiem 
un ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
enerģētikas politiku.  Bieži vien 
atjaunojamās enerģijas ražošana ir 
atkarīga no vietējiem vai reģionālajiem 
MVU. Ir svarīgas tās izaugsmes un 
nodarbinātības iespējas, ko dalībvalstīm 
un to reģioniem dod ieguldījumi 
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atjaunojamās enerģijas jomā reģionālajā 
un vietējā līmenī.  Tādēļ Komisijai un 
dalībvalstīm jāatbalsta valsts un reģionālā 
līmeņa attīstības pasākumi šajās jomās, 
jāveicina apmaiņa ar paraugpraksi 
atjaunojamās enerģijas ražošanā starp 
vietējām un reģionālajām iniciatīvām un 
šajā jomā jāsekmē struktūrfondu 
izmantošana; 

Grozījums Nr. 6

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 un 
ilgtspējīgiem kūdras resursiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē
2020. gadā ir vismaz 10 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

Pamatojums

Vairākās ES dalībvalstīs ilgtspējīgi kūdras resursi ir svarīgs siltuma un enerģijas avots 
reģionālajā un vietējā līmenī, kas atbilst decentralizētu un diversificētu energosistēmu 
vajadzībām. Transportlīdzekļu degviela, kas iegūta no kūdras, atbilst prasībai samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, tās labvēlīgā ietekme uz klimatu neatšķiras no citas biodegvielas 
ietekmes. Transportlīdzekļu degviela, kas iegūta no kūdras, arī palīdzēs komercializēt Fischer 
Tropsch otrās paaudzes degvielas tehnoloģiju. Transportlīdzekļu degviela, kas iegūta no 
kūdras, arī samazinās Eiropas Savienības atkarību no importa un naftas.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu.

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts rīcības 
plānu, kas pamatojas uz rīcības plānu 
enerģētikas jomā, kurš sastādīts vietējā un 
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reģionālajā līmenī un saskaņots ar 
teritoriālplānojumu un zemes lietošanas 
politiku. Gatavojot valsts rīcības plānu, 
dalībvalstis jau no paša sākuma aktīvi 
apspriežas ar reģionālajām plānošanas un 
vietējām varas iestādēm un iesaista tās 
šajā darbā.

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp valstu 
politikas, kurās jāparedz attīstīt pieejamos 
biomasas resursus un mobilizēt jaunus 
biomasas resursus dažādai lietošanai, kā arī 
pasākumus, kuri jāveic, lai izpildītu 12. 
līdz 17. pantā noteiktās prasības.

Valstu rīcības plānos izklāsta dalībvalstu 
mērķus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaram 
2020. gadā transporta, elektroenerģijas, 
apkures un dzesēšanas jomā, kā arī 
atbilstošus pasākumus, kuri jāveic, lai 
sasniegtu minētos mērķus, arī reģionālajā
un vietējā līmenī, tostarp valsts un reģionu
politikas jomas, kurās jāparedz attīstīt 
pieejamos biomasas resursus un mobilizēt 
jaunus biomasas resursus dažādai 
lietošanai, kā arī pasākumus, kuri jāveic, 
lai izpildītu 12. līdz 17. pantā noteiktās 
prasības.

1.a Komisija reģionālajām un vietējām 
varas iestādēm sniedz precīzas vadlīnijas 
par to aktīvo lomu un kompetenci valsts 
rīcības plānu īstenošanā, izmantojot 
praktiskus piemērus no atjaunīgās 
enerģijas izmantošanas paraugprakses.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) valsts tiesību akti un administratīvās 
procedūras pieļauj un atbalsta publiskā 
un privātā sektora partnerību, kā arī 
veicina uzņēmumu, publiskā sektora, 
skolu un augstskolu sadarbību, lai 
izveidotu reģionālas inovāciju kopas 
Lisabonas stratēģijas garā;
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) mazākiem projektiem nosaka mazāk 
apgrūtinošas atļauju izsniegšanas 
procedūras; un

(f) mazākiem projektiem nosaka mazāk 
apgrūtinošas atļauju izsniegšanas 
procedūras, un decentralizētām 
atjaunojamās enerģijas iekārtām, 
piemēram, saules fotoelementu un saules 
siltumenerģijas iekārtas, maza izmēra 
biomasas krāsnis un maza izmēra 
biogāzes mikrokoģenerācijas iekārtas, 
kurām apstiprinājuma procedūras aizstās 
ar vienkāršu paziņojumu kompetentajai 
valsts iestādei; un

Pamatojums

Vienkārša paziņošana, nevis apgrūtinoša atļauju izsniegšanas procedūra, paātrinās mazu un 
decentralizētu atjaunojamās enerģijas iekārtu izmantošanu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ēkām, kurās izmanto pasīvo, zema 
līmeņa enerģiju, vai to neizmanto vispār; 
vai

(a) ēku energoefektivitāte, ko nosaka, 
apvienojot izolācijas standartus un 
izmantoto apkures metodi, tostarp 
apvienoto siltuma un elektroenerģijas 
izstrādi.

Pamatojums

In new building construction the use of renewable energies is feasible in many cases without 
great additional cost. But further technology options should be open to investors, as they 
often contribute to the aims of security of supply and climate protection even more cost-
effectively. With existing buildings, however, there are often high extra costs involved in the 
subsequent installation of equipment to use renewable energies and they vary considerably 
from case to case. Here financial support by government makes more sense than building 
regulations that would greatly increase the cost in the case of existing buildings and involve 
bureaucratic inspection procedures.

Adlib Express Watermark



PE405.967v02-00 10/17 AD\731376LV.doc

LV

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

5. Attiecībā uz būvniecības noteikumiem 
un kodeksiem dalībvalstis veicina apkurei 
un dzesēšanai izmantotās atjaunojamās 
enerģijas sistēmu un aprīkojuma 
izmantošanu, galvenokārt pilsētas 
teritorijās, kur šīs sistēmas ir jo īpaši 
lietderīgas, kas ievērojami samazina 
enerģijas patēriņu. Dalībvalstis izmanto 
enerģijas marķējumus, ekomarķējumus vai 
citus atbilstošus sertifikātus, vai standartus, 
kas izstrādāti valsts vai Eiropas Savienības 
mērogā, ja tādi ir, lai rosinātu izmantot 
šādas sistēmas un aprīkojumu.

Pamatojums

No ES reģionālās politikas viedokļa raugoties, attiecībā uz apkurei un dzesēšanai izmantotās 
atjaunojamās enerģijas sistēmu veicināšanu, ir svarīgi uzsvērt atjaunojamo enerģijas avotu 
veicināšanas nozīmīgumu pilsētu teritorijās.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija un apmācība Informācija, apmācība un pētniecība
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis atbalsta pētījumus par 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem un 
saišu izveidi starp pētniecības centriem un 
ražotājiem nolūkā veicināt jaunu 
tehnoloģiju ieviešanu un jaunu izstrādņu 
radīšanu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izstrādā sertificēšanas 
shēmas maza izmēra biomasas katlu un 
krāšņu, saules fotoelektrisko un termālo 
sistēmu un siltumsūkņu uzstādītājiem.
Minēto shēmu pamatā ir IV pielikumā 
noteiktie kritēriji. Katra dalībvalsts atzīst 
sertifikāciju, par ko citas dalībvalstis 
vienojušās saskaņā ar minētajiem 
kritērijiem.

3. Dalībvalstis izstrādā sertificēšanas 
shēmas, ja vien tās jau nav iekļautas 
attiecīgajās valsts apmācības 
programmās, maza izmēra biomasas katlu 
un krāšņu, saules fotoelektrisko un termālo 
sistēmu un siltumsūkņu uzstādītājiem. Šo 
sertifikācijas shēmu pamatā ir 
IV pielikumā noteiktie kritēriji. Minēto 
shēmu pamatā ir IV pielikumā noteiktie 
kritēriji. Katra dalībvalsts atzīst 
sertifikāciju, par ko citas dalībvalstis 
vienojušās saskaņā ar minētajiem 
kritērijiem.

Pamatojums

Ņemot vērā to, cik augsti vairumā dalībvalstu ir arodapmācības standarti, šai ierosinātajai 
sertificēšanas shēmai būs pārāk tālejošas sekas.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis vienojas par principu 
izveidi sadarbībai, kurā ir iesaistītas 
reģionālās un vietējās varas iestādes, lai 
dotu tām iespēju pilnībā piedalīties 
informācijas, izpratnes veidošanas, 
vadlīniju un apmācības programmu 
sagatavošanā.

Pamatojums

Reģionālajām un vietējām varas iestādēm ir liela nozīme izglītībā un apmācībā, un pilsoņi 
bieži vien lūdz tām uzlabot pieejamās informācijas kvalitāti.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot elektrotīkla izturības un 
drošības uzturēšanu, dalībvalstis nodrošina, 
ka pārvades sistēmu operatori un sadales 
sistēmu operatori savā teritorijā garantē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas pārvadi un sadali.
Attiecībā uz elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
dalībvalstis var arī paredzēt prioritāru 
pieeju elektrotīklam. Izvietojot 
elektroražošanas iekārtas, pārvades sistēmu 
operatori, ciktāl to ļauj valsts 
elektrosistēmas drošība, dod priekšroku 
tādām, kuras izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus.

2. Neskarot elektrotīkla izturības un 
drošības uzturēšanu, dalībvalstis nodrošina, 
ka pārvades sistēmu operatori un sadales 
sistēmu operatori savā teritorijā garantē no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
elektroenerģijas pārvadi un sadali.
Attiecībā uz elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
dalībvalstis var arī paredzēt prioritāru 
pieeju elektrotīklam. Izvietojot 
elektroražošanas iekārtas, pārvades sistēmu 
operatori, ciktāl to ļauj valsts 
elektrosistēmas drošība un netiek 
ietekmēta siltuma un elektroenerģijas 
koģenerācijas staciju darbība, dod 
priekšroku tādām iekārtām, kurās izmanto 
atjaunojamos enerģijas avotus.
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Pamatojums

Atjaunojamo enerģijas avotu un siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas principa 
veicināšanas un izmantošanas mērķis ir palielināt piegāžu drošību un cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, un tās ir jāuzskata par vienlīdz nozīmīgiem instrumentiem šo mērķu sasniegšanā. 
Atsevišķos gadījumos ir jāizvērtē attiecīgo staciju ieguldījums piegāžu drošības palielināšanā 
un klimata aizsardzībā, vienlaikus ņemot vērā arī ekonomiskos aspektus. 

Grozījums Nr. 17

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. Biodegviela un šķidrais biokurināmais, 
ko ņem vērā 1. punktā minētajos nolūkos, 
nav ražots no izejvielām, kuras iegūtas no:

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

(a) teritorijām, kas ar likumu paredzētas 
dabas aizsardzībai, ja vien nav 
pierādījumu, ka minēto izejvielu iegūšana 
ir pretrunā šādam mērķim;

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

(b) pļavām ar lielu bioloģisko
daudzveidību, tas ir, pļavām, kas ir sugām
bagātas, nav mēslotas un noplicinātas.

(c) teritorijām, kurās notikusi nelikumīga 
zemes lietojuma maiņa vai neskartu 
mitrāju iznīcināšana, kas var izraisīt 
augsnes oglekļa krājumu izsīkšanu.

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

Pamatojums

Sākotnējā definīcija „mežs, ko nav skārusi ievērojama cilvēku darbība” 15. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā ir neprecīza, un to galvenokārt izmanto statistikā; tā rada neskaidrības, kad 
konkrēti jālemj par to, kādi meži ir pieskaitāmi šai kategorijai. Dažreiz ilgtspējīgi 
apsaimniekotus mežus, kuros notiek normāla ekonomiskā darbība, var uzskatīt par neskartiem 
mežiem, ko raksturo bioloģiskā daudzveidība, un tie paliek neuzskaitīti saistībā ar mērķi 
sasniegt 10 % biodegvielas īpatsvaru.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Biodegvielas un bioloģisko šķidro
kurināmo, ko ņem vērā 1. punktā 
minētajos nolūkos, neražo no izejvielām, 
kuras iegūtas no zemes platības ar augstu 
oglekļa saturu, tas ir, no zemes, kurai bija 
piešķirts viens no turpmāk minētajiem 
statusiem 2008. gada janvārī un kura 
pašreiz vairs nav klasificēta kā:

4. Izejvielas, kuras izmanto, ražojot 
biodegvielu un šķidro biokurināmo, ko 
ņem vērā 1. punktā minētajos nolūkos, 
iegūst no:

(a) mitrāji, tas ir, zemes platība, kuru 
nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu 
gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta ar 
ūdeni, tostarp tīrs kūdrājs;

(a) mežiem, kurus apsaimnieko un 
izstrādā saskaņā ar MCPFE meža 
ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritērijiem 
vai tamlīdzīgiem kritērijiem, kas noteikti 
citos reģionālās meža politikas veidošanas 
procesos;

(b) pastāvīgas mežaudzes, tas ir, teritorija, 
kura aizņem vairāk nekā 1 hektāru un 
kurā koku augstums pārsniedz 5 metrus 
un lapotnes segums — 30%, vai kurā 
augošie koki var sasniegt šos rādītājus in 
situ. 

(b) mežiem, kas atbilst dalībvalstu tiesību 
aktiem mežu un vides jomā; vai

Nepiemēro šā punkta noteikumus, ja 
laikā, kad tika iegūti izejvielas, zemei bija 
piešķirts tāds pats statuss kā 2008. gada 
janvārī.

mitrājiem, tas ir, zemes platībām, kuru 
nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu 
gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta ar 
ūdeni, tostarp tīrs kūdrājs; kūdra, kas 
iegūta 1. punktā minētajos nolūkos, 
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nepārsniedz tās ikgadējo dabisko 
pieaugumu.

Pamatojums

Ministru konferencē par Eiropas mežu aizsardzību (MCPFE) ir sagatavots visai garš to 
kritēriju un rādītāju saraksts, par kuriem ir jāziņo visiem parakstītājiem un pēc kuriem spriež 
par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Šie kritēriji ir ieviesti arī dalībvalstīs, un pašlaik 
daudzās ES valstīs tie veido valsts tiesību aktu būtisku daļu mežsaimniecības jomā. Līdzīgi 
kritēriji un rādītāji ir izstrādāti arī citur pasaulē, un tie ir piemērojami ārpus Eiropas mežos 
iegūtām izejvielām.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) reģionu iesaistīšanos šajā procesā un 
pasākumus, kas veikti vietējā un 
reģionālajā līmenī;

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) valsts atbalsts šiem enerģijas veidiem, 
kurā var ietilpt struktūrfondu 
izmantošana enerģētikas tehnoloģiju 
pētniecībai un izstrādei atbilstīgi Eiropas 
enerģētikas tehnoloģiju stratēģiskajam 
plānam.

Pamatojums

Kopienas instrumentu, piemēram, struktūrfondu, izmantošanai ir jāstiprina pētniecības, 
attīstības un jauninājumu jauda šajās jomās.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) atjaunojamās enerģijas ražošanā 
veikto ieguldījumu paredzamā ietekme uz 
reģionālās attīstības mērķiem.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgos dažādu biodegvielu
ieguvumus un izmaksas vides jomā,
Kopienas importa politikas ietekmi,
piegādes drošību un veidus, ar kuru 
palīdzību sasniegt līdzsvarotu pieeju starp 
iekšējo produkciju un importu;

(a) salīdzinošos ieguvumus un izmaksas, 
ko vides jomā rada dažādas biodegvielas,
īpaši apsverot to ietekmi uz ekonomisko 
stāvokli reģionos, kur ražo, piegādā un 
izmanto biodegvielu;

(aa) Kopienas importa politikas ietekmi, 
piegādes nodrošinājumu un veidus, kā 
samērot iekšzemes ražošanu ar importu;

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ietekme, kādu dalībvalstu un 
reģionālie ieguldījumi atjaunīgās 
enerģijas ražošanā atstāj uz reģionālo 
attīstību un nodarbinātību.
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