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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 1
A. apsvērums

A. tā kā biomasa tiek ilglaicīgi pastiprināti izmantota kā enerģijas avots un enerģijas 
reģenerācija, tālejoši raugoties, tiek izsmelta, it īpaši mežsaimniecībā, lauksaimniecībā
un atkritumu apsaimniekošanā,

Or. en

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 2
A. apsvērums

A. tā kā biomasa tiek ilglaicīgi pastiprināti izmantota kā enerģijas avots un tostarp
enerģijas reģenerācija, tālejoši raugoties, tiek izsmelta, it īpaši mežsaimniecībā un 
lauksaimniecībā,

Or. hu
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Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 3
A. apsvērums

A. tā kā ilgtspējīga biomasa tiek ilglaicīgi pastiprināti izmantota kā enerģijas avots un 
enerģijas reģenerācija, tālejoši raugoties, tiek izsmelta, it īpaši mežsaimniecībā un 
lauksaimniecībā, pilnībā ievērojot vides un sociālos apsvērumus, visā pasaulē ņemot 
vērā prasību par pārtikas nekaitīgumu un piešķirot pilnīgu prioritāti pārtikas un 
lopbarības ražošanai un izmantošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 4
A. apsvērums

A. tā kā biomasa tiek ilglaicīgi pastiprināti izmantota kā enerģijas avots un enerģijas 
reģenerācija, tālejoši raugoties, tiek izsmelta, it īpaši mežsaimniecībā, lauksaimniecībā 
un lopkopībā, ņemot vērā vides aizsardzības prasību ierobežojumus un iecerētos 
konkurētspējīgos biomasas izmantojuma veidus cilvēkiem domātā pārtikā un 
lopbarībā;

Or. el

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 5
A. a apsvērums (jauns) 

A. a) tā kā uzdevumi enerģētikas jomā ir jāatrisina ar ievērojamiem neatliekamiem 
energoefektivitātes uzlabojumiem, energoresursu taupīšanu un vienlaikus ar 
atjaunojamu enerģijas avotu paplašināšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 6
B. apsvērums

B. tā kā ražošanas izmaksas un iegūstamās enerģijas daudzums no viena hektāra 
mainās atkarībā no biomasas izlietojuma un tā kā biomasu var izmantot siltuma 
ražošanā, apvienotā siltuma un elektrības ražošanā, degvielas ražošanā, kā arī 
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ķīmiskajā rūpniecībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 7
B. apsvērums

B. tā kā biomasu var izmantot elektrības, siltuma un ūdeņraža, un metana ražošanā, 
degvielas ražošanā, kā arī ķīmiskajā, pārtikas produktu, papīra un kokapstrādes 
rūpniecībā;

Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 8
B. apsvērums

B. tā kā biomasu var izmantot elektrības, siltuma un aukstuma ražošanā, kā arī 
ķīmiskajā rūpniecībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 9
B. apsvērums

B. tā kā biomasu var izmantot elektrības, siltuma un ūdeņraža, un metana ražošanā, 
degvielas ražošanā, kā arī ķīmiskajā, pārtikas produktu, papīra un mežrūpniecībā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Paul Rübig, Werner Langen

Grozījums Nr. 10
B. apsvērums

B. tā kā biomasu var izmantot elektrības, siltuma un degvielas ražošanā, kā arī ķīmiskajā, 
pārtikas, papīra un mežrūpniecībā;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 11
B. apsvērums

B. tā kā biomasu var izmantot elektrības, siltuma un degvielas ražošanā, kā arī ķīmiskajā, 
pārtikas, papīra un mežrūpniecībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 12
B. apsvērums

B. tā kā biomasu var izmantot elektrības, siltuma un degvielas ražošanā, kā arī ķīmiskajā, 
papīra un mežrūpniecībā;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 13
D. apsvērums

D. tā kā pastiprināta biomasas izmantošana var (svītrots) veicināt enerģijas politikas trīs 
galveno mērķu īstenošanu — energoapgādes drošību, konkurētspēju un vides 
saglabāšanu, samazinot siltumnīcefektu izraisošu gāzu emisijas;

Or. fr

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 14
D. apsvērums

D. tā kā pastiprināta ilgtspējīgas bioenerģijas izmantošana var ievērojami veicināt 
enerģijas politikas trīs galveno mērķu īstenošanu — energoapgādes drošību, 
konkurētspēju un vides saglabāšanu, un, ja lieto pareizus vides aizsardzības 
kritērijus, var samazināt siltumnīcefektu izraisošu gāzu emisijas;



AM\630423LV.doc 5/50 PE 378.547v02-00

Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 15
D.a) apsvērums (jauns)

D. a) tā kā bioenerģijas izmantošanas veids un augu kultūras izvēle noteiks, vai 
bioenerģijas izmantošana samazinās siltumnīcefektu izraisošu gāzu ražošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 16
D.a) apsvērums (jauns)

D.a) tā kā transporta nozare ir atbildīga par vairāk nekā 20 % siltumnīcefektu izraisošo 
gāzu emisijām; tā kā ši nozare nav ietverta emisiju tirdzniecības mehānismā; tā kā 
ir sagaidāms, ka šīs emisijas turpinās pieaugt nākamajos gados un tā kā 
biodegvielas ir veids, kā uzlabot nozares vides aizsardzības rādītājus;

Or. es

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 17
E. apsvērums

E. tā kā, izmantojot bioenerģiju, varētu samazināties atkarība no ārējiem enerģijas 
avotiem un lauku reģionos rodas jaunas ekonomiskās attīstības un nodarbinātības 
iespējas;

Or. fr

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 18
E. apsvērums

E. tā kā, izmantojot bioenerģiju, var samazināties atkarība no ārējiem enerģijas avotiem 
un lauku reģionos rodas jaunas ekonomiskās attīstības un nodarbinātības iespējas;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 19
E. apsvērums

E. tā kā, izmantojot biomasu, samazinās atkarība no ārējiem enerģijas avotiem un 
(svītrots) rodas jaunas iespējas uzņēmējdarbībai, ekonomiskajai attīstībai un 
nodarbinātībai lauku reģionos;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 20
E. apsvērums

E. tā kā, izmantojot biomasu, samazinās atkarība no ārējiem enerģijas avotiem un lauku 
reģionos rodas jaunas ekonomiskās attīstības un nodarbinātības iespējas, un zemei 
pievērš tādu uzmanību, kas varētu uzlabot ūdens, ģeoloģisko un mežu uguns 
drošību, kā arī mežu un lauku pārpalikumu atjaunošanos;

Or. en

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 21
E.a) apsvērums (jauns)

E. a) tā kā nav tādas „kritiskās masas", kas padarītu biodegvielu pilnīgi konkurētspējīgu; 
tā kā dalībvalstis neievēro Direktīvu 2003/30/EK un nosaka ļoti zemus mērķus;

Or. es

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 22
G. apsvērums 

G. tā kā otrās paaudzes BTL („biomass to liquids” — degviela, ko iegūst no biomasas) 
degvielām būtu jābūt ievērojami lielākai enerģētiskās izmantojamības kapacitātei
nekā pirmās paaudzes biodegvielām (augu eļļa, biodīzelis, etanols);
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy

Grozījums Nr. 23
G. apsvērums 

G. tā kā otrās paaudzes BTL („biomass to liquids” — degviela, ko iegūst no biomasas) 
degvielām būtu jābūt ievērojami lielākai enerģētiskās izmantojamības kapacitātei
nekā pirmās paaudzes biodegvielām (augu eļļa, biodīzelis, etanols);

Or. fr

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 24
G.a apsvērums (jauns)

G.a) tā kā Kopienu tiesiskais regulējums par bezīna kvalitāti aizliedz izmantot 
maisījumus, kuru sastāvā ir vairāk nekā 5 % bioetanola;

Or. es

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 25
H. apsvērums 

H. tā kā, kaut arī pastāv tehnoloģija otrās paaudzes biodegvielu ražošanai un ir izveidota 
infrastruktūra un ir pieejama dzinējtehnika, ir vajadzīgi turpmāki pētījumi, lai šo 
otrās paaudzes degvielu izmantošanu padarītu ekonomiski izdevīgu ražošanai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 26
H. apsvērums 

H. tā kā, kaut arī pastāv tehnoloģija otrās paaudzes biodegvielu ražošanai un ir izveidota 
infrastruktūra un ir pieejama dzinējtehnika, ir vajadzīgi turpmāki pētījumi, lai šo 
otrās paaudzes degvielu izmantošanu padarītu ekonomiski izdevīgu ražošanai;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 27
I. apsvērums

I. tā kā savlaicīga otrās paaudzes biodegvielu attīstība nedrīkst kavēt pirmās paaudzes 
degvielas ražošanu, ko dalībvalstis uzsāka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 8. maija Direktīvu 2003/30/EK par biodegvielas un citu 
atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy

Grozījums Nr. 28
I. apsvērums

I. tā kā visā pasaulē ir ekonomiski iespējams uzsākt oglekli saturošu produktu ražošanu, 
izmantojot sintēzes degvielas, kā to parāda Dienvidāfrikas un Trinidadas piemēri;
tomēr šī otrās paaudzes biodegvielu ražošana nedrīkst kavēt pirmās paaudzes 
degvielas ražošanu, ko dalībvalstis uzsāka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 8. maija Direktīvu 2003/30/EK par biodegvielas un citu 
atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 29
K. apsvērums

K. tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu rīcības plānam par biomasas izmantošanu ir 
jānodrošina dalībvalstīm lēmumu pieņemšanai nepieciešamā rīcības brīvība un 
elastība, lai tās pašas var noteikt mērķus un politiskos pasākumus, kā arī instrumentus 
bioenerģijas izmantošanai ar noteikumu, ka šie politiskie pasākumi netraucē 
konkurenci starp dalībvalstīm;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 30
K. apsvērums

K. tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu rīcības plānam par biomasas izmantošanu ir 
jānodrošina dalībvalstīm lēmumu pieņemšanai nepieciešamā rīcības brīvība un 
elastība, lai tās pašas var noteikt mērķus un politiskos pasākumus, kā arī instrumentus 
bioenerģijas izmantošanai ar noteikumu, ka šie politiskie pasākumi netraucē 
konkurenci starp dalībvalstīm;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 31
L. apsvērums

L. tā kā rentabilitāte un ilgtspēja ir svarīgi principi, ekoloģiski saprātīgi veicinot 
bioenerģijas izmantošanu, kuras pamatā ir augsta ekoloģiska efektivitāte un
ekonomiski noturīgs, ilglaicīgs finansējums;

Or. en

Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 32
L.a apsvērums (jauns)

L. a) tā kā, lai īstenotu mērķus par vides ilgtspēju un siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
samazināšanu, jānodrošina, lai biodegvielas kopējais dzīves cikls no lauka līdz 
degvielas uzpildes punktam, ietverot visu transportēšanu, rada ievērojami zemāku 
oglekļa izplūdi nekā fosilā degviela;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 33
M. apsvērums

M. tā kā ir jāizvērtē jautājums par vietējo ražošanu un biomasas ievešanu, ņemot vērā to, 
ka Eiropas Savienībā tiek veicināta biomasas ražošanas kā patstāvīgas nozares 
attīstība, kā arī ņemot vērā iespējamos papildu ienākumus lauksaimniecībai;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 34
M.aapsvērums (jauns)

M.a) tā kā biodegvielas nozares izveidošanās Eiropā piedāvā iespējas biodegvielas 
tehnoloģijas pārsūtīšanai uz attīstības valstīm, kuras ir cietušas naftas cenu 
paaugstinājuma dēļ;

Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 35
M. aapsvērums (jauns)

M. a) tā kā skaidru vides standartu un nodrošinājuma trūkums, it īpaši attiecībā uz 
biodegvielu, var radīt ievērojamas negatīvas sekas, piemēram, tropisko mežu 
izciršanas pieaugumu, bet neveiksmi siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 36
M. b apsvērums (jauns)

M. b) tā kā arvien vairāk palmu eļļu lieto kā minerāleļļas aizvietotāju, kaut arī pašlaik 
palmu eļļu ES lielākoties lieto pārtikā un lopbarībā; tā kā šāds pieaugums var 
izraisīt tropu mežu masveida izzušanu, dažādas negatīvas sociālas ietekmes valstīs 
ražotājās un pārtikas cenu pieaugumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 37
O. apsvērums 

O. tā kā ir jārod līdzsvars starp pārtikas produktu ražošanu, enerģiju un rūpniecisku 
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izmantošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig, Werner Langen

Grozījums Nr. 38
O. apsvērums 

O. tā kā ir jārod līdzsvars starp preču ražošanu un enerģijas reģenerāciju un tā kā 
enerģijas reģenerācija ir tikai viena no vairākām biomasas izmantošanas iespējām;

Or. de

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 39
O. apsvērums 

O. tā kā ir jārod līdzsvars starp preču ražošanu un enerģijas reģenerāciju un tā kā 
enerģijas reģenerācija ir tikai viena no vairākām biomasas izmantošanas iespējām;

Or. es

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 40
O. apsvērums 

O. tā kā ir jārod līdzsvars starp preču ražošanu un enerģijas reģenerāciju un tā kā 
enerģijas reģenerācija ir tikai viena no vairākām biomasas izmantošanas iespējām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 41
Q. a apsvērums (jauns) 

Q. a) tā kā ārpus Eiropas citas valstis ir spērušas nozīmīgus soļus, lai veicinātu 
biodegvielas, un ir veiksmīgi panākušas augstu piekļuves līmeni degvielas tirgū;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 42
P. a apsvērums (jauns) 

P. a) tā kā rūpnieciska kokapstrāde un koka blakusproduktu apstrāde ir konkurētspējīga 
nozare, kas rada darbavietas un vērtību un kuras eksistenci nedrīkst apdraudēt;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 43
P. a apsvērums (jauns) 

P. a) tā kā koksnes un koksnes blakusproduktu kā materiālu izmantošana rūpniecībā ir 
konkurētspējīga nozare, kas rada darbavietas un vērtību, kuras eksistenci nedrīkst 
apdraudēt;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 44
P. a apsvērums (jauns) 

P. a) tā kā kokmateriālu ražošana un tās blakusprodukti pārstāv konkurētspējīgu 
ekonomikas nozari, kas rada turību un darbavietas un kuras pastāvēšana nav 
jāapšauba;

Or. it

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 45
P. a apsvērums (jauns)

P. a) tā kā koksnes un koksnes blakusproduktu rūpnieciska izmantošana ir 
konkurētspējīga rūpniecības nozare, kas rada darbavietas un vērtību;

Or. sv
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Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 46
2. punkts

2. atbalsta Komisijas novērtējumu attiecībā uz biomasas izmantošanas stāvokli un 
šķēršļiem tās tālākā izplatīšanā enerģētikas jomā; tomēr patur prātā, ka pārtikas 
produktu apgādes drošības apsvērumiem arī turpmāk jābūt svarīgākiem par 
bioenerģijas ražošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 47
3. punkts

3. uzskata, ka ir jāveido pārredzami un atvērti biomasas tirgi reģionālā, valsts un ES 
līmenī, kuri ir savienojami ar vienotu, pārredzamu un konkurētspējīgu 
energoresursu tirgu un kurus var integrēt Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
sistēmā;

Or. hu

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 48
3. punkts

3. uzskata, ka ir jāveido pārredzami un atvērti biomasas tirgi reģionālā, valsts un ES 
līmenī, kuri atbilst ilgtspējīgas ražošanas standartiem, kuri jāintegrēt Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) sistēmā;

Or. en

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 49
3. punkts

3. uzskata, ka ir jāveido pārredzami un atvērti biomasas un biodegvielas tirgi reģionālā, 
valsts un ES līmenī, kurus var integrēt Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
sistēmā;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 50
3. a punkts (jauns)

3. a) uzskata, ka biodegvielas ražotājiem ir vajadzīga konsekventa investīciju un cenu 
politika vidējam laika posmam dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī, kas ļaus 
atgūt investīciju pieņemamā laika periodā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 51
4. punkts

4. pieprasa ātri novērst nepamatotus tehniskus un citus šķēršļus dalībvalstu un Eiropas 
Savienības līmenī, veltot pietiekamu uzmanību ar vides un veselības aizsardzību un 
ilgtspēju saistītiem aspektiem;

Or. el

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 52
4. punkts

4. pieprasa ātri novērst jebkādus nepamatotus tehniskus un citus šķēršļus dalībvalstu un 
Eiropas Savienības līmenī, nepiekāpjoties vides un veselības apsvērumos, uz kuriem 
šie pasākumi balstās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

GrozÄ«jums Nr. 53
4. punkts

4. pieprasa, lai Komisija darbojas Eiropas vienota biomasas tirgus labā un aicina 
dalībvalstis novērst tehniskus un citus šķēršļus dalībvalstu līmenī un dalībvalstu vidū;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 54
4. punkts

4. pieprasa ātri novērst tehniskus un citus šķēršļus dalībvalstu un Eiropas Savienības 
līmenī, neapstrīdot ar vidi, veselības aizsardzību un ilgtspēju saistītos iemeslus, uz 
kuriem šie pasākumi balstījās;

Or. it

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 55
4. a punkts (jauns)

4. a) aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumus, lai uzlabotu sasaisti starp principiem, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 8. maija Direktīvā 2003/30/EK 
par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu 
transportā un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra 
Direktīvā 98/70/EK attiecībā uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti, un prasa ātri 
novērst tehniskus un citus šķēršļus dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī;

Or. fr

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 56
5. punkts

5. pieņem, ka rīcības plāns par biomasas izmantošanu un iesniegtais paziņojums par 
stratēģiju biodegvielu jomā ir pamats konkrētiem un iedarbīgiem pasākumiem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 57
5. a punkts (jauns)

5. a) pieprasa, lai Komisija vēlreiz pārbauda mērķus, kas izvirzīti rīcības plānā par 
biomasas izmantošanu siltuma, elektrības un biodegvielas ražošanai, ņemot vērā 
izmaksu konkurētspēju, efektivitāti un ražotās enerģijas apjomu katrā nozarē;
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Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 58
6. punkts

6. piekrīt Komisijai, ka biomasas izmantošana stacionārās ierīcēs, piemēram, dzinējos, 
apsildes un dzesēšanas iekārtās, var dot būtisku ieguldījumu, lai sasniegtu ES 
izvirzīto mērķi samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu ģenerēšanu; pieprasa, lai 
rentabli un ilgtspējīgi izmanto biomasu elektrības ražošanas, transporta, kā arī apsildes 
un dzesēšanas jomā, veicot atbilstīgus pasākumus atbilstīgi Kioto nosprausto mērķu 
īstenošanai un 2°C klimata paildzināšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 59
6. punkts

6. pieprasa, lai rentabli un ilgtspējīgi ražo un izmanto biomasu elektrības ražošanas, 
transporta, kā arī apsildes un dzesēšanas jomā, veicot atbilstīgus pasākumus; aicina 
šajā ziņā veltīt īpašu uzmanību rajonu apkures tīklu konversijai;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 60
6. punkts

6. pieprasa, lai rentabli un ilgtspējīgi izmanto biomasu elektrības ražošanas, ūdeņraža un 
metana ražošanas, transporta, kā arī apsildes un dzesēšanas jomā, veicot atbilstīgus 
pasākumus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 61
6. punkts

6. pieprasa atbalstīt rentablu un ilgtspējīgu biomasas izmantošanu elektrības ražošanas, 
transporta, kā arī apsildes un dzesēšanas jomā, veicot atbilstīgus pasākumus, ja 
vajadzīgs;

Or. de

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 62
6. punkts

6. pieprasa, lai rentabli un ilgtspējīgi izmanto biomasu elektrības ražošanas, transporta, 
kā arī apsildes un dzesēšanas jomā, veicot atbilstīgus pasākumus, turot prātā, ka, 
atbalstot biomasas izmantošanu enerģijas ražošanai, jāmēģina izvairīties no jebkāda 
iespējama traucējuma attiecībā uz izejvielu tirgu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. <NumAm>63</NumAm>
6. punkts

6. pieprasa, lai rentabli un ilgtspējīgi izmanto biomasu elektrības ražošanas, transporta, 
kā arī apsildes un dzesēšanas jomā, veicot atbilstīgus pasākumus; un uzskata, ka 
palīdzībai un atbalstam attiecībā uz biomasu izmantošanu atjaunojamas enerģijas 
ieguvē ir jābūt proporcionālam, lai nekropļotu konkurenci izejvielu tirgos, un tam 
jābūt ierobežotam laika ziņā, lai nodrošinātu pārskatāmu un funkcionāli sakārtotu 
enerģijas tirgu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig, Werner Langen

Grozījums Nr. 64
6. a punkts (jauns)

6. a. uzskata, ka palīdzībai un atbalstam attiecībā uz biomasu izmantošanu atjaunojamas 
enerģijas ieguvē nav jākropļo konkurence izejvielu tirgos ilgā laika posmā;
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Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 65
7. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 66
7. punkts

7. pieņem, ka, pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos, var uzsākt ātrāku attīstību un 
intensīvāku biomasas izmantošanu, un aicina dalībvalstis un Komisiju rosināt, lai 
izmanto biomasu enerģijas ražošanai, tostarp piemērojot vides prasības attiecībā uz 
emisijām, nevis uz degvielas izvēli;

Or. nl

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 67
7. punkts

7. pieņem, ka, pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos, var uzsākt ātrāku attīstību un 
intensīvāku biomasas un biodegvielu izmantošanu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 68
8. punkts

8. uzskata, ka it īpaši koksnes biomasa, ņemot vērā tirgus apjomu un rīcībā esošās 
izmantošanas iespējas, ir piemērota, lai visā Eiropā izveidotu darboties spējīgus tirgus, 
turklāt jāatceras pašreizējā tirgus trūkumi un augošās cenas; tāpēc atbalsta 
Komisijas nodomu pēc iespējas drīz iesniegt rīcības plānu par mežsaimniecību;
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Or. de

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 69
8. a punkts (jauns)

8. a tomēr uzskata, ka meža biomasas izmantošana nedrīkst radīt palielinātu spiedienu 
uz dabiskajiem mežiem, apstādināt vēsturiski pārāk intensīvi izmantoto mežu 
ataudzes laiku vai beigties ar monokultūru vai eksotisku sugu plantāciju platību 
palielināšanos, un tai vienmēr jābūt saistītai ar mežu ekoloģiskās kvalitātes 
uzlabošanos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 70
9. punkts

9. aicina dalībvalstis finansiālo atbalstu biomasas jomā noteikt, ņemot vērā nevis 
apjomu, bet iekārtojuma efektivitāti, kā arī ievērojamu labumu videi un 
energoapgādes drošību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 71
9. punkts

9. aicina dalībvalstis finansiālo atbalstu biomasas jomā noteikt, ņemot vērā nevis 
apjomu, bet iekārtojuma efektivitāti, kā arī ievērojamu labumu videi un 
energoapgādes drošību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 72
9. punkts

9. aicina dalībvalstis finansiālo atbalstu bioenerģijas jomā noteikt, ņemot vērā augstu 
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enerģijas efektivitāti, nozīmīgu pozitīvu bilanci siltumnīcu efektu izraisošām gāzēm
un ievērojamas rentabilitātes priekšrocības saistībā ar ilgtspējīgu vidi un 
energoapgādes drošību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 73
9. punkts

9. aicina dalībvalstis finansiālo atbalstu biomasas jomā noteikt, ņemot vērā augstu 
enerģijas efektivitāti un ievērojamas rentabilitātes priekšrocības visā degvielas 
ražošanas ciklā attircībā uz vides drošību, CO2 pazemināšanos un energoapgādes 
drošību;

Or. en

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 74
9. punkts

9. aicina dalībvalstis finansiālo atbalstu biomasas jomā noteikt, ņemot vērā augstu 
enerģijas efektivitāti un ievērojamas rentabilitātes priekšrocības saistībā ar vidi un 
energoapgādes drošību, atbilstīgi papildināmības principam attiecībā uz 
nepieciešamā atbalsta veidu un daudzumu, lai panāktu konkrētā biomasas tipa 
iekļuvi tirgū;

Or. hu

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 75
9. punkts (jauns)

9. a) aicina dalībvalstis prioritārā veidā veicināt enerģijas ražošanas stimulēšanu ar 
piegādes ķēdes līgumiem starp zemniekiem un uzņēmumiem, kas izmanto biomasu 
enerģijas nolūkiem;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 76
9. a punkts (jauns)

9. a) aicina Komisiju domāt par nodokļu shēmas ieviešanu visā ES alternatīvai degvielai, 
tostarp biodegvielai, saistot šo shēmu ar atbilstīgu sertifikācijas sistēmu atkarībā no 
siltumnīcefektu izraisošajām gāzēm, un sākt darbu pie šādas shēmas ietekmes 
izvērtēšanas;

Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 77
10. punkts

10. sagaida, lai dalībvalstis veicina investīcijas biomasas ražošanā un izmantošanā, kas 
no klimatiskā viedokļa ir visefektīvākā, atbilstīgi regulējumam struktūrpolitikas un 
lauksaimniecības politikas jomā, pievēršot īpašu uzmanību videi piemērotām, 
reģionāli pielāgotām un tradicionālām šķirnēm; uzskata, ka šādu veicināšanas 
shēmu rezultātā nekādā gadījumā nedrīkst mazināties ilgtspējīga vietējā pārtikas 
produktu ražošana;

Or. en

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 78
10. punkts

10. sagaida, lai dalībvalstis veicina investīcijas biomasas un biodegvielu ražošanā 
atbilstīgi regulējumam struktūrpolitikas un lauksaimniecības politikas jomā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 79
11. punkts

11. sagaida, lai dalībvalstis izstrādā valsts rīcības plānus par biomasas izmantošanu, 
savlaicīgi sasaista tos ar viņu pašu struktūrpolitikas un lauksaimniecības politikas 
pasākumiem un aktualizē šādus valsts rīcības plānus noteiktos laika intervālos;
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Or. nl

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 80
11. punkts

11. sagaida, lai dalībvalstis izstrādā valsts rīcības plānus par biomasas izmantošanu, kas
aktualizē savus pašreizējos rīcības plānus, ja tādi ir to rīcībā, un dara visu iespējamo, 
lai panāktu Direktīvas 2003/30/EEK mērķu izpildi attiecībā uz biodegvielas 
izmantošanas veicināšanu;

Or. es

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 81
12. punkts

12. aicina Komisiju, ņemot vērā dažādu importētu un ES ražotu biomasas veidu labi 
lietojamus salīdzinošos pētījumus, pārbaudīt biomasas izmantošanas ilgtspēju 
attiecībā uz vidi, klimatu un sabiedrību visās jomās, iesniegt pārskatu par atbilstību 
Kopienas tiesību kopumam un līdz 2007. gada beigām nosūtīt ziņojumu Parlamentam 
un Padomei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 82
12. punkts

12. aicina Komisiju, ņemot vērā dažādu biomasas veidu salīdzinošos pētījumus, pārbaudīt 
biomasas izmantošanas ilgtspēju attiecībā uz vidi un sabiedrību visās jomās, iesniegt 
pārskatu par atbilstību Kopienas tiesību kopumam un līdz 2007. gada beigām nosūtīt 
ziņojumu Parlamentam un Padomei;

Or. it



AM\630423LV.doc 23/50 PE 378.547v02-00

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 83
12. punkts

12. aicina Komisiju, ņemot vērā dažādu biomasas veidu salīdzinošos pētījumus, pārbaudīt 
biomasas un biodegvielu izmantošanas ilgtspēju visās jomās, iesniegt pārskatu par 
atbilstību Kopienas tiesību kopumam un līdz 2007. gada beigām nosūtīt ziņojumu 
Parlamentam un Padomei;

Or. es

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 84
12.a punkts (jauns)

12. a) aicina Komisiju identificēt un kartēt audzēšanas potenciālu Eiropā un noteikt, kā 
nodrošināt šī potenciāla optimālu izmantošanu, lai Eiropas kvantitatīvie rādītāji par 
biodegvielas izmantošanu būtu saskaņoti ar audzēšanai pieejamajām teritorijām, un 
izveidot līdzsvaru starp ražošanu un importu;

Or. el

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 85
12. a punkts (jauns)

12. a) aicina Komisiju un dalībvalstis, ņemot vērā arvien plašāko biomasas izmantošanu 
enerģijas nolūkos, nodrošināt dabas aizsardzības, ainavas pārvaldības, lauku 
teritoriju pārvaldības un mežu pārvaldības interešu un ierobežojumu ievērošanu;

Or. hu

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 86
13. punkts

13. sagaida, lai Komisija izveido pamatnostādnes par biomasas rentablas un ilgtspējīgas 
izmantošanas veicināšanu pilsētās un biezi apdzīvotās teritorijās, kur infrastruktūru 
paplašināšana centrālas apsildes un dzesēšanas sistēmas darbībai ir būtiska;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 87
13. punkts

13. sagaida, lai Komisija sagatavo priekšlikumus par biomasas rentablas un ilgtspējīgas 
izmantošanas veicināšanu apsildes un dzesēšanas jomā kā valsts, tā arī privātajā 
sektorā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 88
13. punkts

13. sagaida, lai Komisija sagatavo priekšlikumus par biomasas rentablas un ilgtspējīgas 
izmantošanas veicināšanu apsildes un dzesēšanas jomā, it īpaši pilsētu teritorijās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 89
13. punkts

13. sagaida, lai Komisija sagatavo priekšlikumus par biomasas rentablas un ilgtspējīgas 
izmantošanas veicināšanu apsildes un dzesēšanas jomā, it īpaši saistībā ar privātajām 
saimniecībām atbilstīgi vides stratēģiskajam vērtējumam;

Or. it

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 90
13. punkts

13. sagaida, lai Komisija sagatavo priekšlikumus par biomasas rentablas un ilgtspējīgas 
izmantošanas veicināšanu apsildes un dzesēšanas jomā, it īpaši saistībā ar privātajām 
saimniecībām un rajona apkures tīkliem;

Or. nl



AM\630423LV.doc 25/50 PE 378.547v02-00

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 91
13. a punkts (jauns)

13. a) apsveic iespēju pielietot lauksaimniecības pārtikas blakusproduktus kā biodegvielu, 
bet atzīmē, ka, sadedzinot mājsaimniecības atkritumus kā degvielu, iegūst zemāku 
energoefektivitāti un mazāk ilgtspējīgu vides procesu, nekā atkritumus otrreizēji 
izmantojot vai pārstrādājot;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 92
14. punkts

14. sagaida, ka katra dalībvalsts īsteno vērienīgu stratēģiju atkritumu samazināšanas 
jomā un, kur atkritumus nevar otrreizēji izmantot vai pārstrādāt, lai saistībā ar 
tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz atkritumiem apsver (svītrots) atkritumu 
izmantošanu degvielas jomā; tas attiecas arī uz blakusproduktiem, kas iegūti no 
lauksaimniecības pārtikas izstrādājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 93
14. punkts

14. sagaida, lai saistībā ar tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz degvielu no 
atkritumiem, kurus nevar pēc tam pārstrādāt kā veicināmu pasākumu, kas atvieglo 
pārstrādājamo atkritumu izmantošanu degvielas jomā; tas attiecas arī uz 
blakusproduktiem, kas iegūti no lauksaimniecības pārtikas izstrādājumiem, izņemot 
izstrādājumus, kas ražoti teritorijās, kur notiek pārtuksnešošanās;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 94
14. punkts

14. sagaida, lai saistībā ar tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz atkritumiem atvieglo 
pārstrādājamo atkritumu izmantošanu degvielas jomā siltuma un gāzes ražošanā; tas 
attiecas arī uz blakusproduktiem, kas iegūti no lauksaimniecības pārtikas 
izstrādājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 95
14. punkts

14. sagaida, lai saistībā ar tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz atkritumiem atvieglo 
(svītrots) atkritumu izmantošanu degvielas jomā; tas attiecas arī uz blakusproduktiem, 
kas iegūti no lauksaimniecības pārtikas izstrādājumiem;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 96
14. punkts

14. sagaida, lai saistībā ar tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz atkritumiem atvieglo 
nepārstrādājamo atkritumu izmantošanu degvielas jomā; tas attiecas arī uz 
blakusproduktiem, kas iegūti no lauksaimniecības pārtikas izstrādājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 97
14. punkts

14. sagaida, lai saistībā ar tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz atkritumiem atvieglo 
pārstrādājamo atkritumu izmantošanu degvielas jomā; tas attiecas arī uz 
blakusproduktiem, kas iegūti no lauksaimniecības pārtikas izstrādājumiem; tomēr 
atzīmē, ka ir  jāievēro noteikums, ka nerodas traucējums otrreizēji pārstrādājamo 
materiālu atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei;
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Or. hu

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 98
14. punkts

14. sagaida, lai saistībā ar tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz atkritumiem atvieglo 
(svītrots) atkritumu izmantošanu degvielas jomā (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 99
14. punkts

14. sagaida, lai saistībā ar tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz atkritumiem atvieglo 
(svītrots) atkritumu izmantošanu degvielas jomā; (svītrots)

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 100
14. punkts

14. sagaida, lai saistībā ar tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz atkritumiem atvieglo 
pārstrādājamo atkritumu izmantošanu degvielas jomā, ņemot vērā energoefektivitāti; 
tas attiecas arī uz blakusproduktiem, kas iegūti no lauksaimniecības pārtikas 
izstrādājumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 101
15. punkts

15. pieprasa atvērt gāzes tīklus biogāzes iepludināšanai un transportēšanai bez 
diskriminācijas;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 102
15. punkts

15. pieprasa atvērt gāzes tīklus biogāzes iepludināšanai, kur ir tehniski iespējams to 
izdarīt un kur to var droši ievadīt dabiskās gāzes sistēmā;

Or. fr

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 103
16. punkts

16. sagaida, lai (svītrots) pārvaldes procedūras bioenerģijas ražošanai un izmantošanai 
vienkāršo un piemēro visās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 104
17. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 105
17. punkts

17. prasa atzīt un veicināt laukaugu kultūru, piemēram, labības, izmantošanu enerģijai ar 
noteikumu, ka tā atbilst vides ilgtspējai un optimālas energoefektivitātes un vides 
efektivitātes pētījumiem un nekonkurē ar laukaugu kultūrām, kas domātas 
lietošanai pārtikā; 

Or. el
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 106
17. punkts

17. prasa atzīt un veicināt laukaugu kultūru, piemēram, labības, sadedzināšanu siltuma 
un gāzes ražošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 107
17. punkts

17. prasa atzīt un veicināt siltuma ieguvi, tieši izmantojot biomasu, piemēram, labību; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 108
17. punkts

17. prasa atzīt un veicināt siltuma ieguvi, tieši izmantojot biomasu, piemēram, labību; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 109
18. punkts

18. atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumā noteikto mērķi joprojām veicināt atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu kā biodegvielas un to lietošanu transporta jomā;

Or. es



PE 378.547v02-00 30/50 AM\630423LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 110
18. punkts

18. atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumā noteikto mērķi paātrināt atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu, tostarp arī kā biodegvielas un, tostarp to lietošanu transporta jomā, 
neierobežojot dalībvalstu brīvību izvēlēties citas atjaunojamas tehnoloģijas, kā arī 
jomu un piemērojuma veidu, kurā biomasa dod vislabākos rezultātus attiecībā uz 
siltumnīcefektu un enerģiju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 111
18. a punkts (jauns)

18. a) aicina dalībvalstis veicnāt biodegvielu izmantošanu ar nodokļu un nodevu sistēmas 
palīdzību, lai padarītu biodegvielu ražošanu un izmantošanu pievilcīgāku; aicina 
Komisiju iedrošināt dalībvalstis palielināt atbalstu, ko tās sniedz koordinētai 
politikai šajā jomā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 112
18. a punkts (jauns)

18. a) aicina Komisiju, veidojot dialogu ar naftas un gāzes kompānijām un 
transportlīdzekļu ražotājiem, uzlabot videi draudzīgu transportlīdzekļu pieejamību, 
kā arī biodegvielas sadali un patērētāju piekļuvi biodegvielai;

Or. sv

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 113
18. a punkts (jauns)

18. a) uzskata, ka mērķis, ko 2006. gada 23. un 24. martā Briseles Eiropadome izvirzīja 
attiecībā uz biodegvielām (8 % līdz 2015. gadam), nav pietiekami drosmīgs, un 
aicina Komisiju izskatīt iespēju panākt kā mērķi 10 % līdz 2015. gadam;



AM\630423LV.doc 31/50 PE 378.547v02-00

Ārējais tulkojums LV

Or. es

Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 114
19. punkts

19. atbalsta Komisijas nodomu ilgstoši veicināt pētniecību un attīstību it īpaši otrās 
paaudzes biodegvielu jomā un atvieglot šo degvielu tehnisko ieviešanu; norāda uz 
7. Pētniecības pamatprogrammu un prasa, lai Padome un Komisija pieņem 
Parlamenta priekšlikumu, lai no enerģijas pētniecības finansējuma divas trešdaļas 
tiek veltītas atjaunojamās enerģijas pētniecībai;

Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 115
20. punkts

20. uzskata, ka pēc iespējas drīz ir (svītrots) jāpārskata Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/70/EK par benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti1
(svītrojums) un tās sakaru ar biodegvielu lietošanu, nepieļaujot kompromisus vides 
un veselības apsvērumos, kuri veido šo pasākumu pamatu; uzsver, ka pašreizējie 
standarti ir tikai jākoriģē vai ka Direktīva 98/70/EK ir jāgroza tikai tad, ja Komisija 
ir izvērtējusi lielāka biodegvielu piejaukuma benzīnam un dīzeļdegvielai lietošanas 
ietekmi uz gaisa kvalitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 116
20. punkts

20. uzskata, ka pēc iespējas drīz ir jānosaka tehniskie standarti biodegvielu jomā un 
jāpārskata Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 
98/70/EK par benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti2, lai nodrošinātu lielāku biodegvielu, 
tai skaitā tīras augu eļļas, piejaukumu benzīnam un dīzeļdegvielai;

Or. el

  
1fn
2 OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.
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Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 117
20. punkts

20. uzskata, ka pēc iespējas drīz ir jānosaka tehniskie standarti biodegvielu jomā un 
jāpārskata Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 
98/70/EK par benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti1, lai nodrošinātu lielāku biodegvielu 
piejaukumu benzīnam un dīzeļdegvielai, neapspriežot iemeslus saistībā ar vidi, 
veselību un ilgtspēj, kas ir šo pasākumu pamats;

Or. it

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 118
20. punkts (jauns)

20. a) aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumus, lai uzlabotu sasaisti starp principiem, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 8. maija 
Direktīvā. 2003/30/EK par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas 
izmantošanas veicināšanu transportā un Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra Direktīvā 98/70/EK par benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti, 
un prasa ātri novērst tehniskus un citus šķēršļus dalībvalstu un Eiropas Savienības 
līmenī;

Or. fr

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 119
21. punkts

svītrots

Or. en

  
1 OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 120
21. punkts

21. pieprasa steidzami sniegt pārskatu par spēkā esošo CEN standartu EN 14214, lai 
iekļautu citus biomasas veidus un pieļautu augu eļļu plašāku pielietojumu 
biodegvielu ražošanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 121
21. punkts

21. pieprasa pārstrādāt spēkā esošo standartu EN 14214, lai iekļautu citus biomasas veidus 
(piemēram, no akvakultūras);

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 122
21. a punkts (jauns)

21. a) aicina Komisiju apspriest, vai būtu jāievieš stimuli biodīzeļdegvielas vai citu 
biodegvielu izmantošanā par šķidro kurināmo un jāgarantē kvalitāte, nosakot 
jaunus standartus;

Or. el

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 123
22. punkts

22. atbalsta tehnoloģiskas platformas izveidi biodegvielu jomā (svītrojums);

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 124
22. punkts

22. atbalsta tehnoloģiskas platformas izveidi biodegvielu jomā, iesaistot visus tehnoloģiju 
nodrošinātājus, kas iesaistīti enerģijas kultūraugu attīstībā, ražošanā, pārstrādē un 
galīgā izlietošanā; aicina Komisiju apspriest Eiropas Biomasas izpildaģentūras 
izveidi;

Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 125
22. punkts

22. atbalsta biomasas tehnoloģiskas platformas izveidi, iesaistot visas atbilstīgās 
ieinteresētās puses;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy

Grozījums Nr. 126
22. punkts

22. atbalsta tehnoloģiskas platformas izveidi biodegvielu jomā, iesaistot rūpniecību un 
visas biodegvielu jomā iesaistītās puses;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 127
22. punkts

22. atbalsta tehnoloģiskas platformas izveidi biodegvielu jomā, iesaistot rūpniecību un 
enerģētikas un vides ekspertus;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 128
22. a punkts (jauns)

22. a) aicina ieviest stimulus automobiļu rūpniecībā, lai tā veicina nevis kavē biodegvielu 
izplatību, piedāvājot atbilstīgus tirgus stimulus biodegvielu augsta līmeņa 
piejaukumu un/vai tīru biodegvielu lietošanai; aicina dalībvalstis noteikt valsts 
iepirkuma mērķus attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuros izmanto biodegvielu 
augsta līmeņa piejaukumus;

Or. el

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 129
22. a punkts (jauns)

22. a) sagaida, ka Komisija savā atbalstā pētniecībai atbilstoši ņems vērā mērķi par 
biomasas lietošanas palielināšanu saistībā ar tālvadības dzesēšanas un apkures 
sistēmām – saskaņā ar Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto nostāju par Septīto 
pētniecības pamatprogrammu;

Or. de

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 130
23. punkts

23. uzstājīgi aicina dalībvalstis pēc iespējas drīz norādīt savas valsts (svītrojums) mērķus 
bioenerģijas jomā, kuriem jābūt saskaņā ar šīm valstīm noteiktiem Kioto protokola 
mērķiem, kā arī ar ES pieņemto ilgtermiņa mērķi attiecībā uz 2°C;

Or. en

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 131
23. punkts

23. uzstājīgi aicina dalībvalstis pēc iespējas drīz īstenot valsts noteiktos mērķus 
biodegvielu jomā, kas paredzēti Direktīvā 2003/30/EK;

Or. es
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 132
23. a punkts (jauns)

23. a) aicina dalībvalstis īstenot Direktīvu 2003/30/EK un noteikt valsts norādošus mērķus, 
kas pamatoti ar novērtējumu par ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā 
iespējamās sekas pārtikas rūpniecībā, piemēram, ietekmi uz izejvielu pieejamību, 
rūpnieciskām darbībām un ražojumu kvalitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 133
23. b punkts (jauns)

23. b) atzinīgi vērtē Komisijas nodomu apspriest piemērotību subsidēšanai attiecībā uz 
cukurbiešu ražošanu bioetanola rūpniecībai;

Or. es

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 134
23. a punkts (jauns)

23. a aicina ieviest stimulus, kur un kad vien tas vajadzīgs, lai organizētu infrastruktūru 
un transportēšanas tīklus biodegvielai, piemēram, bioetanolam;

Or. el

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 135
24. punkts

24. aicina Komisiju ieviest sertificēšanu, kas pieļauj biodegvielu ilgtspējīgu ražošanu un 
attiecas uz Eiropas Savienībā ražotām, kā arī ievestām biodegvielām; šī sertificēšana 
balstīsies uz to, ka biodegvielas patiešām spēj samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un ar to ražošanu saistīto kaitīgo ietekmi uz vidi;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 136
24. punkts

24. lūdz Komisiju turpināt atbalstīt vispārēju sertificēšanu, kas pieļauj enerģijas
ilgtspējīgu ražošanu, iekļaujot biomasas izmantošanu, un attiecas uz Eiropas 
Savienībā ražotām, kā arī ievestām biodegvielām;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 137
24. punkts

24. lūdz Komisiju ieviest obligātu un vispārēju sertificēšanu, kas pieļauj biodegvielu 
ilgtspējīgu ražošanu visās pakāpēs, iekļaujot standartus attiecībā uz audzēšanas un 
pārstrādes fāzēm un uz siltumnīcefektu izraisošo gāzu līdzsvaru vispārējā dzīves 
ciklā, un attiecas uz Eiropas Savienībā ražotām, kā arī ievestām biodegvielām;

Or. en

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 138
24. punkts

24. lūdz Komisiju ieviest obligātu sociālu un vides sertificēšanu, kas nodrošina gan 
vietējās, gan ievestās bioenerģijas ilgtspējīgu kultivēšanu un ražošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 139
24. punkts

24. lūdz Komisiju ieviest sertificēšanu, kas pamatojas uz attiecīgiem vides, ekonomikas 
un sociālās ilgtspējas kritērijiem un pieļauj biomasas un biodegvielu ilgtspējīgu 
ražošanu, un attiecas uz Eiropas Savienībā ražotām, kā arī ievestām biodegvielām un 
biomasu;
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Or. it

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 140
24. punkts

24. lūdz Komisiju ieviest un lietot sertificēšanas, kas pieļauj biomasas/biodegvielu 
ilgtspējīgu ražošanu un attiecas uz Eiropas Savienībā ražotām, kā arī ievestām 
biodegvielām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 141
24. punkts

24. lūdz Komisiju ieviest un lietot sertificēšanu, kas pieļauj biomasas/biodegvielu 
ilgtspējīgu ražošanu un attiecas uz Eiropas Savienībā ražotām, kā arī ievestām 
biodegvielām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 142
24. punkts

24. lūdz Komisiju ieviest obligātu sertificēšanu, kas nodrošina biomasas/biodegvielu 
ilgtspējīgu ražošanu un attiecas uz Eiropas Savienībā ražotām, kā arī ievestām 
biodegvielām;

Or. el

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 143
24. a punkts (jauns)

24. a) aicina Komisiju atbalstīt Vides un drošības globālā monitoringa (GMES) sistēmas 
attīstību un lietošanu, lai uzraudzītu zemes izmantošanu bioetanola ražošanā un 
kavētu tropisko lietus mežu izpostīšanu un citas negatīvas ietekmes uz vidi;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 144
24. a punkts (jauns)

24. a) atzīst, ka palmu eļļas ražošanas tālāka paplašināšana var ietekmēt dabīgos mežus 
un tradicionālo pārtikas ražošanu, radot bioloģiskās daudzveidības zudumu, zemes 
konfliktus un siltumnīcefekta izraisošu gāzu izmešu nozīmīgu palielināšanos; tādēļ 
aicina Komisiju aizliegt ES teritorijā lietot biodegvielu, kas iegūta no palmu eļļas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 145
25. punkts

25. sagaida, lai visā Eiropā ikvienu mērķi par biomasu izvirza saskaņoti ar ES noteikto 
mērķi attiecībā uz 25% atjaunojamās enerģijas līdz 2020. gadam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 146
25. punkts

25. uzskata par ļoti svarīgu, lai prasību pēc biodegvielu piejaukuma piemēro visā Eiropā, 
neradot šķēršļus alternatīvām biodegvielu izmantošanas iespējām; šajā sakarā uzticas 
funkcionējošai konkurencei;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 147
25. punkts

25. uzskata par ļoti svarīgu, lai prasību pēc biodegvielu piejaukuma piemēro visā Eiropā, 
neradot šķēršļus alternatīvām biodegvielu izmantošanas iespējām; šajā sakarā uzticas 
funkcionējošai konkurencei;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 148
25. a punkts (jauns)

25. a) turpina atbalstīt to, ka līdz 2020. gadam par 30 % jāsamazina siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu daudzums, kas rodas no transporta aktivitātēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 149
26. punkts

26. atbalsta politikas un pasākumus, kā arī alternatīvas tehnoloģijas transporta nozarē, 
kuras atbilst ES mērķiem attiecībā uz klimatu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 150
26. punkts

26. atbalsta alternatīvas tehnoloģijas transporta nozarē, īpaši attiecībā uz ūdeņradi un 
kurināmā elementiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 151
27. punkts

27. uzskata, ka noteiktās jomās, kurās izmanto biodegvielas, piemēram, lauksaimniecībā 
un mežsaimniecībā, kuģniecībā un sabiedriskā transporta jomā, ir lietderīgi ieviest 
ilgtermiņa nodokļu atbrīvojumus „tīrām” degvielām, kuras ir sertificētas kā 
ilgtspējīgs ražojums un ir pierādījušas lielas priekšrocības attiecībā uz 
siltumnīcefektu salīdzinājumā ar līdzvērtīgām fosilām degvielām;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 152
27. punkts

27. uzskata, ka noteiktās jomās, kurās izmanto biodegvielas, piemēram, lauksaimniecībā 
un mežsaimniecībā, kuģniecībā un sabiedriskā transporta jomā, to izmantošanas 
veicināšanai ir lietderīgi ieviest finansiālus stimulus, saskaņojot tos ar atbilstīgu 
sertificēšanas shēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 153
27. punkts

27. uzskata, ka noteiktās jomās, kurās izmanto biodegvielas, piemēram, (svītrots) 
transporta jomā, ir lietderīgi ieviest ilgtermiņa nodokļu atbrīvojumus „tīrām” 
degvielām; 

Or. es

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 154
28. punkts

28. atbalsta Komisijas nodomu PTO sarunu ietvaros noteikt skaidru regulējumu, ar ko 
nodrošina biodegvielu jomas attīstību Eiropā, it īpaši nosakot atbilstīgus un 
saskaņotus komercdarbības un muitas pamatprincipus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 155
28. punkts

28. atbalsta Komisijas nodomu PTO sarunu ietvaros noteikt skaidru regulējumu, ar ko 
nodrošina biodegvielu jomas attīstību Eiropā, it īpaši nosakot atbilstīgus un 
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saskaņotus komercdarbības un muitas pamatprincipus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 156
29. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 157
29. punkts

svītrots

Or. sv

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 158
29. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 159
29. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 160
29. punkts

29. prasa, lai PTO vismaz pagaidām ieskaita biodegvielas jutīgu produktu kategorijā tādā 
nozīmē, ka, pamatojoties uz biodegvielu pozitīvā dzīves cikla oglekļa līdzsvaru, 
attiecībā uz tām jāizvēlas atšķirīga tirdzniecības politika, jo nav jāatstāj bez 
ievēriebas nopietna vides vai sociāla kaitējuma risks, ko var izraisīt arvien plašāka 
laukaugu kultūru izmantošana biodegvielām, un tāpēc uz noteiktu laiku nepiemēro 
tām muitas tarifu pazemināšanas formulu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 161
30. punkts

(Neietekmē angļu valodas versiju)

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 162
30. punkts

(Neietekmē angļu valodas versiju)

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 163
30. a punkts (jauns)

30. a) aicina Komisiju rīcības plānā par biomasas izmantošanu veicināt izpēti un tālākus 
pētījumus par biomasas plastikātu, lai tādējādi gūtu labāku izpratni par 
ieguldījumu, ko tā visa sava dzīves cikla laikā dod fosilās degvielas saglabāšanai, 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu samazināšanai un enerģijas taupīšanai, pārstrādājot 
to dažādos, no kompostēšanas atšķirīgos veidos;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 164
30. b punkts (jauns)

30. b) aicina Komisiju eksperimentālā projektā izmēģināt un apsvērt atjaunojamu enerģiju 
parku izveidi, kur enerģijas vajadzības nodrošinātu dažādu atjaunojamās enerģijas 
avotu apvienojums, piemēram, biomasa/vējš/saule;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 165
31. punkts

svītrots

Or. it

Grozījumu iesniedza András Gyürk

Grozījums Nr. 166
31. punkts

svītrots

Or. hu

Grozījumu iesniedzaSatu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 167
31. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 168
31. punkts

31. ir pārliecināts, ka būtiska nozīme ir biodegvielu sabiedriskajam atbalstam un atzīmē 
sabiedrības plašās bažas par„zaļo” gēnu tehnoloģiju; uzskata, ka enerģijas ziņā 
intensīvākai biomasai ir jābūt videi labvēlīgākai un tā nedrīkst radīt reālus vai 
šķietamus draudus ģenētiski nemodificētas pārtikas ražošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 169
31. punkts

31. ir pārliecināts, ka marķējuma atbalsta selekcija (MAS), kas palīdz uzlabot 
graudaugus, tos „gudri pavairojot”, t.i., krustojot līdzīgu grupu augus, nevis tos 
ģenētiski modificējot ar integrētiem svešiem gēniem, ir būtiski jāveicina enerģijas 
ziņā intensīvākas un vienlaicīgi videi labvēlīgākas biomasas attīstībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 170
32. punkts

32. prasa visās dalībvalstīs atbilstīgi veicināt ilgtspējīgu enerģijas kultūru audzēšanu, 
neapdraudot pārtikas produktu ražošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 171
32. punkts

32. prasa visās dalībvalstīs atbilstīgi veicināt enerģijas kultūtu audzēšanu un 
mežsaimniecības un lauksaimniecības atkritumu savākšanu; uzskata, ka tas varētu 
dot papildu ienākumus lauksaimniecībai, kas varētu nākt par labu pamatīgai 
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformēšanai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 172
32. punkts

32. prasa visās dalībvalstīs atbilstīgi veicināt enerģijas kultūru audzēšanu un šajā jomā 
ierosināt atbalsta shēmas vienkāršošanu un veicināt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības papildu biomasas ilgtspējīgu pieejamību un piesaisti;

Or. it

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 173
32. punkts

32. prasa visās dalībvalstīs atbilstīgi veicināt īpašu enerģijas kultūru šķirņu attīstīšanu 
un šo enerģijas kultūru audzēšanu un šajā jomā ierosināt atbalsta shēmas 
vienkāršošanu; prasa Komisijai, lai no pašreizējām atbalsta shēmām netiktu svītrotas 
tādas enerģijas kultūras kā Jatropha curcas un Miscanthus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 174
32. punkts

32. prasa visās dalībvalstīs atbilstīgi veicināt enerģijas kultūru audzēšanu un šajā jomā 
rosināt subsidijas, kas veicina biomasas izmantošanu atbilstīgi valsts atbalsta 
regulējumam, un ierosināt atbalsta shēmas vienkāršošanu;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 175
32. punkts

32. prasa visās dalībvalstīs atbilstīgi veicināt enerģijas kultūru audzēšanu un šajā jomā 
ierosināt atbalsta shēmas vienkāršošanu un veicināt lauksaimniecības un/vai 
mežsaimniecības papildu biomasas ilgtspējīgu pieejamību un piesaisti;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 176
33. punkts

svītrots

Or. it

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 177
33. punkts

33. uzskata, ka budžeta finansējumam, kā paredzēts kopējās lauksaimniecības politikas 
(60. pants) 2. pozīcijas 1. punktā, un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansējumam jābūt piesaistītam, lai nodrošinātu biomasas izmantošanu enerģijas 
iegūšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 178
33. punkts

33. uzskata, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda konkurētspējas ass lauku attīstībai 
finansējumam jābūt pieejamam investīcijām, lai nodrošinātu biomasas izmantošanu 
enerģijas iegūšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 179
34. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 180
34. punkts

34. Atzīmē, ka tikai daļa no 1,5 miljonu hektāru maksimāli garantētās platības, kas 
noteikta saistībā ar atbalsta shēmu enerģijas kultūru audzēšanai, ir līdz šim izlietota;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 181
34. punkts

34. prasa ievērojami palielināt 1,5 miljonu hektāru maksimāli garantēto platību, kas 
noteikta saistībā ar atbalsta shēmu enerģijas kultūru audzēšanai, un neizslēgt nevienu 
kultūraugu no atbalsta shēmas enerģijas kultūru audzēšanai, kaut arī īpaši jāuzsver tās 
kultūras, kuras sola augstu energoefektivitāti;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 182
35. punkts

35. prasa pieņemt Eiropā vienotu sistēmu, lai ilgtspējīgas biomasas izmantošana enerģijas 
jomā būtu prioritāte arī tajās valstīs, kurās bioenerģijai pagaidām vēl nav nozīmes un 
lai ilgtspējīgu biodegvieluražotu tādā veidā, ka kopumā samazinās siltumnīcefektu 
izraisošās gāzes emisija;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 183
36. punkts

36. ir pārliecināts, ka biomasas ilgtspējīga ražošana un izmantošana sniedz lielas 
priekšrocības jaunattīstības valstīm (svītrots) intensīvākai tehnoloģiju tālāknodošanai 
šīm trešām valstīm, kā arī bioenerģiju tehnoloģiju eksports no Eiropas Savienības; 
tomēr uzskata, ka šai politikai jābūt līdzsvarotai un ka šie centieni jākoncentrē tādu 
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valstu virzinā, kuras apmierina viņu pašu energovajadzības, nevis tikai attīsta 
eksporta ietilpību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 184
36. punkts

36. ir pārliecināts, ka biomasas ilgtspējīga ražošana un izmantošana sniedz lielas 
priekšrocības jaunattīstības valstīm (svītrots) tehnoloģiju tālāknodošanai šīm trešām 
valstīm, kā arī bioenerģiju tehnoloģiju eksports no Eiropas Savienības; tomēr uzskata, 
ka šai politikai jābūt līdzsvarotai, nevis jākoncentrējas tikai uz eksporta ietilpības 
attīstīšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 185
36. punkts

36. ir pārliecināts, ka biomasas ilgstoša ražošana un izmantošana, kas ir samērota ar
ilgtspējīgu pārtikas produktu apgādi, it īpaši mazos apjomos un kā integrētas lauku 
attīstības politikas sastāvdaļa, sniedz lielas priekšrocības jaunattīstības valstīm un ka 
ir jāatbalsta intensīvāka tehnoloģiju tālāknodošana trešām valstīm, kā arī bioenerģiju 
tehnoloģiju eksports Eiropas Savienībā; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 186
36. punkts

36. ir pārliecināts, ka biomasas ilgstoša ražošana un izmantošana, tostarp audzējot mazos 
apjomos un kā integrētas lauku attīstības politikas sastāvdaļa, sniedz lielas 
priekšrocības jaunattīstības valstīm un ka ir jāatbalsta intensīvāka tehnoloģiju 
tālāknodošana trešām valstīm, kā arī bioenerģiju tehnoloģiju eksports Eiropas 
Savienībā; 

Or. el
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Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 187
36. a punkts (jauns)

36. a) aicina Komisiju uzsākt īpašu iniciatīvu, kas radīta, lai veicinātu informatīvu 
apmācību un izpratni par biomasas un biodegvielas izmantošanu, un kuras mērķa 
grupa ir lauksaimniecības pasaule, pilsoņi un vietējie pārvaldes darbinieki;

Or. it


