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Grozījums Nr. 260
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Vides ilgtspējības kritēriju ieviešana 
biodegvielai nenodrošinās mērķa 
sasniegšanu, ja tās rezultātā tiks ražoti 
produkti, kas neatbilst kritērijiem un 
citādi tiktu izmantoti kā biodegviela tā 
vietā, lai tos izmantotu kā bioloģisko 
šķidro kurināmo apkures vai 
elektroenerģijas jomā. Šā iemesla dēļ 
vides ilgtspējības kritēriji jāpiemēro arī 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam 
kopumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kritēriji jāpiemēro ne tikai attiecībā uz biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo, bet arī uz 
biomasu kopumā, kas tiek izmantota arī apkures vai elektroenerģijas jomā.

Grozījums Nr. 261
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Vides ilgtspējības kritēriju ieviešana 
biodegvielai nenodrošinās mērķa 
sasniegšanu, ja tās rezultātā tiks ražoti 
produkti, kas neatbilst kritērijiem un citādi 
tiktu izmantoti kā biodegviela tā vietā, lai 
tos izmantotu kā bioloģisko šķidro 
kurināmo apkures vai elektroenerģijas 
jomā. Šā iemesla dēļ vides ilgtspējības 
kritēriji jāpiemēro arī bioloģiskajam 

(35) Vides ilgtspējības kritēriju ieviešana 
biodegvielai nenodrošinās mērķa 
sasniegšanu, ja tās rezultātā tiks ražoti 
produkti, kas neatbilst kritērijiem un citādi 
tiktu izmantoti kā biomasa vai biodegviela 
tā vietā, lai tos izmantotu kā bioloģisko 
šķidro kurināmo apkures vai 
elektroenerģijas jomā. Šā iemesla dēļ vides 
ilgtspējības kritēriji jāpiemēro arī biomasai 
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šķidrajam kurināmajam kopumā. un bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam 
kopumā.

Or. de

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji jāpiemēro visiem bioenerģijas avotiem. Pamatnoteikumi jāizstrādā 
attiecībā uz biodegvielām, citu bioloģisko šķidro kurināmo apkurei un biomasu.

Grozījums Nr. 262
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē aicināja Komisiju 
iesniegt priekšlikumu vispārējai direktīvai 
par visu atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, kurā varētu ietvert kritērijus 
un noteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu un bioenerģijas
izmantošanu. Šiem kritērijiem jāveido 
saskaņota daļa plašākā shēmā, kas 
attiecas ne tikai uz biodegvielu, bet arī uz 
bioloģisko šķidro kurināmo. Tādēļ šādi 
ilgtspējības kritēriji jāietver šajā direktīvā.
Lai novērstu papildu izmaksas 
uzņēmumiem un pretrunas vides jomā, kas 
būtu saistītas ar nekonsekventu pieeju, ir 
jāsaskaņo šajā direktīvā un Direktīvā 
98/70/EK attiecībā uz biodegvielu noteiktie 
ilgtspējības kritēriji. Turklāt Komisijai 
2010. gadā ir jāizvērtē, vai jāiekļauj citi 
biomasas izmantošanas veidi.

(36) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē aicināja Komisiju 
iesniegt priekšlikumu vispārējai direktīvai 
par visu atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, kurā varētu ietvert kritērijus 
un noteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu un visas biomasas
izmantošanu enerģētikas jomā. Tādēļ šādi 
ilgtspējības kritēriji jāietver šajā direktīvā.
Lai novērstu papildu izmaksas 
uzņēmumiem un pretrunas vides jomā, kas 
būtu saistītas ar nekonsekventu pieeju, ir 
jāsaskaņo šajā direktīvā un Direktīvā 
98/70/EK attiecībā uz autodegvielu, kas 
ražota no biomasas, noteiktie ilgtspējības 
kritēriji.

Or. en
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Pamatojums

Ilgtspējības kritērijiem, kas izstrādāti saskaņā ar šo direktīvu, jāattiecas uz visu cieto, 
gāzveida un šķidro degvielu, ko izmanto enerģijas ražošanai no biomasas. Minētajiem 
kritērijiem jāatbilst tiem kritērijiem, kas noteikti citos ES tiesību aktos, īpaši degvielas 
kvalitātes direktīvā transporta jomā.

Grozījums Nr. 263
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē aicināja Komisiju 
iesniegt priekšlikumu vispārējai direktīvai 
par visu atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, kurā varētu ietvert kritērijus 
un noteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu un bioenerģijas 
izmantošanu. Šiem kritērijiem jāveido 
saskaņota daļa plašākā shēmā, kas attiecas 
ne tikai uz biodegvielu, bet arī uz 
bioloģisko šķidro kurināmo. Tādēļ šādi 
ilgtspējības kritēriji jāietver šajā direktīvā.
Lai novērstu papildu izmaksas 
uzņēmumiem un pretrunas vides jomā, kas 
būtu saistītas ar nekonsekventu pieeju, ir 
jāsaskaņo šajā direktīvā un Direktīvā 
98/70/EK attiecībā uz biodegvielu noteiktie 
ilgtspējības kritēriji. Turklāt Komisijai 
2010. gadā ir jāizvērtē, vai jāiekļauj citi 
biomasas izmantošanas veidi.

(36) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē aicināja Komisiju 
iesniegt priekšlikumu vispārējai direktīvai 
par visu atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, kurā varētu ietvert kritērijus 
un noteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu un bioenerģijas 
izmantošanu. Šiem kritērijiem jāveido 
saskaņota daļa plašākā shēmā, kas attiecas 
uz biomasu. Tādēļ šādi ilgtspējības kritēriji 
jāietver šajā direktīvā. Lai novērstu papildu 
izmaksas uzņēmumiem un pretrunas vides 
jomā, kas būtu saistītas ar nekonsekventu 
pieeju, ir jāsaskaņo šajā direktīvā un 
Direktīvā 98/70/EK attiecībā uz biomasu
noteiktie ilgtspējības kritēriji.

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj visi biomasas izmantošanas veidi.
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Grozījums Nr. 264
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē aicināja Komisiju 
iesniegt priekšlikumu vispārējai direktīvai 
par visu atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, kurā varētu ietvert kritērijus 
un noteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu un bioenerģijas 
izmantošanu. Šiem kritērijiem jāveido 
saskaņota daļa plašākā shēmā, kas attiecas 
ne tikai uz biodegvielu, bet arī uz 
bioloģisko šķidro kurināmo. Tādēļ šādi 
ilgtspējības kritēriji jāietver šajā direktīvā.
Lai novērstu papildu izmaksas 
uzņēmumiem un pretrunas vides jomā, kas 
būtu saistītas ar nekonsekventu pieeju, ir 
jāsaskaņo šajā direktīvā un Direktīvā 
98/70/EK attiecībā uz biodegvielu noteiktie 
ilgtspējības kritēriji. Turklāt Komisijai 
2010. gadā ir jāizvērtē, vai jāiekļauj citi 
biomasas izmantošanas veidi.

(36) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē aicināja Komisiju 
iesniegt priekšlikumu vispārējai direktīvai 
par visu atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, kurā varētu ietvert kritērijus 
un noteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu un bioenerģijas 
izmantošanu. Šiem kritērijiem jāveido 
saskaņota daļa plašākā shēmā, kas attiecas 
ne tikai uz biodegvielu, bet arī uz 
bioloģisko šķidro kurināmo un biomasu.
Tādēļ šādi ilgtspējības kritēriji jāietver šajā 
direktīvā. Lai novērstu papildu izmaksas 
uzņēmumiem un pretrunas vides jomā, kas 
būtu saistītas ar nekonsekventu pieeju, ir 
jāsaskaņo šajā direktīvā un Direktīvā 
98/70/EK attiecībā uz biodegvielu noteiktie 
ilgtspējības kritēriji. Turklāt Komisijai 
2010. gadā ir jāizvērtē, vai jāiekļauj citi 
biomasas izmantošanas veidi.

Or. de

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji jāpiemēro visiem bioenerģijas avotiem. Pamatnoteikumi jāizstrādā 
attiecībā uz biodegvielām, citu bioloģisko šķidro kurināmo un biomasu.

Grozījums Nr. 265
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē aicināja Komisiju 

(36) Eiropadome 2007. gada marta 
sanāksmē Briselē aicināja Komisiju 
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iesniegt priekšlikumu vispārējai direktīvai 
par visu atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, kurā varētu ietvert kritērijus 
un noteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu un bioenerģijas 
izmantošanu. Šiem kritērijiem jāveido 
saskaņota daļa plašākā shēmā, kas attiecas 
ne tikai uz biodegvielu, bet arī uz 
bioloģisko šķidro kurināmo. Tādēļ šādi 
ilgtspējības kritēriji jāietver šajā direktīvā.
Lai novērstu papildu izmaksas 
uzņēmumiem un pretrunas vides jomā, kas 
būtu saistītas ar nekonsekventu pieeju, ir 
jāsaskaņo šajā direktīvā un Direktīvā 
98/70/EK attiecībā uz biodegvielu noteiktie 
ilgtspējības kritēriji. Turklāt Komisijai 
2010. gadā ir jāizvērtē, vai jāiekļauj citi 
biomasas izmantošanas veidi.

iesniegt priekšlikumu vispārējai direktīvai 
par visu atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, kurā varētu ietvert kritērijus 
un noteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu un bioenerģijas 
izmantošanu. Šiem kritērijiem jāveido 
saskaņota daļa plašākā shēmā, kas attiecas 
ne tikai uz biodegvielu, bet arī uz 
bioloģisko šķidro kurināmo un biomasu.
Tādēļ šādi ilgtspējības kritēriji jāietver šajā 
direktīvā. Lai novērstu papildu izmaksas 
uzņēmumiem un pretrunas vides jomā, kas 
būtu saistītas ar nekonsekventu pieeju, ir 
jāsaskaņo šajā direktīvā un Direktīvā 
98/70/EK attiecībā uz biodegvielu noteiktie 
ilgtspējības kritēriji. Turklāt Komisijai 
2010. gadā ir jāizvērtē, vai jāiekļauj citi 
biomasas izmantošanas veidi.

Or. sl

Grozījums Nr. 266
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ja ar oglekli bagātīgu augsni vai augu 
segu pārveido, lai audzētu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielas, 
daļa no uzglabātā oglekļa parasti nokļūst 
atmosfērā, veidojot oglekļa dioksīdu. Šāda 
siltumnīcefekta gāzu negatīvā ietekme var 
atsevišķos gadījumos būtiski samazināt 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā pozitīvo ietekmi. Tādēļ, 
aprēķinot siltumnīcefekta gāzes emisiju 
ietaupījumu, ko iegūst izmantojot 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, jāņem vērā viss kopējā oglekļa 
emisija, kas izriet no šādas darbības. Tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka 
siltumnīcefekta gāzes emisiju ietaupījuma 
aprēķinā ņem vērā kopējās oglekļa 

(37) Ja ar oglekli bagātīgu augsni vai augu 
segu pārveido, lai audzētu biomasas
izejvielas enerģijas ražošanai, daļa no 
uzglabātā oglekļa parasti nokļūst 
atmosfērā, veidojot oglekļa dioksīdu. Šāda 
siltumnīcefekta gāzu negatīvā ietekme var 
atsevišķos gadījumos būtiski samazināt 
degvielas, kas iegūta no biomasas,
pozitīvo ietekmi. Tādēļ, aprēķinot 
siltumnīcefekta gāzes emisiju tiešu vai 
netiešu ietaupījumu, ko iegūst, jāņem vērā 
viss kopējā oglekļa emisija, kas izriet no 
šādas darbības.
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emisijas, kas saistītas ar biodegvielas un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritērijiem, kas izstrādāti saskaņā ar šo direktīvu, jāattiecas uz visu cieto, 
gāzveida un šķidro degvielu, ko izmanto enerģijas ražošanai no biomasas. Attiecībā uz 
oglekļa emisiju samazināšanas robežvērtību tomēr ir pārsteidzoši, ka Komisija iesniegusi EP 
un Padomei tikai skaitļus par oglekļa emisijas salīdzināmiem lielumiem vienīgi attiecībā uz 
šķidro kurināmo, kas iegūts no biomasas. Līdzīgi skaitļi šajā direktīvā jāparedz arī attiecībā 
uz gāzveida un cieto biomasu, no kuras ražo enerģiju.

Grozījums Nr. 267
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ja ar oglekli bagātīgu augsni vai augu 
segu pārveido, lai audzētu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielas, 
daļa no uzglabātā oglekļa parasti nokļūst 
atmosfērā, veidojot oglekļa dioksīdu. Šāda 
siltumnīcefekta gāzu negatīvā ietekme var 
atsevišķos gadījumos būtiski samazināt 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā pozitīvo ietekmi. Tādēļ, 
aprēķinot siltumnīcefekta gāzes emisiju 
ietaupījumu, ko iegūst izmantojot 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, jāņem vērā viss kopējā oglekļa 
emisija, kas izriet no šādas darbības. Tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka 
siltumnīcefekta gāzes emisiju ietaupījuma 
aprēķinā ņem vērā kopējās oglekļa 
emisijas, kas saistītas ar biodegvielas un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā izmantošanu.

(37) Ja ar oglekli bagātīgu augsni vai augu 
segu pārveido, lai audzētu biomasas 
izejvielas enerģijas ražošanai, daļa no 
uzglabātā oglekļa parasti nokļūst 
atmosfērā, veidojot oglekļa dioksīdu. Šāda 
siltumnīcefekta gāzu negatīvā ietekme var 
atsevišķos gadījumos būtiski samazināt 
biomasas pozitīvo ietekmi. Tādēļ, 
aprēķinot siltumnīcefekta gāzes emisiju 
ietaupījumu, ko iegūst izmantojot biomasu, 
jāņem vērā viss kopējā oglekļa emisija, kas 
izriet no šādas darbības. Tas ir vajadzīgs, 
lai nodrošinātu, ka siltumnīcefekta gāzes 
emisiju ietaupījuma aprēķinā ņem vērā 
kopējās oglekļa emisijas, kas saistītas ar 
biomasas izmantošanu.

Or. en
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Pamatojums

Ne tikai biodegviela un bioloģiskais šķidrais kurināmais var būt ilgtspējīgi no vides viedokļa, 
bet visi izmantojamie biomasas veidi.

Grozījums Nr. 268
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ja ar oglekli bagātīgu augsni vai augu 
segu pārveido, lai audzētu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielas, 
daļa no uzglabātā oglekļa parasti nokļūst 
atmosfērā, veidojot oglekļa dioksīdu. Šāda 
siltumnīcefekta gāzu negatīvā ietekme var 
atsevišķos gadījumos būtiski samazināt 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā pozitīvo ietekmi. Tādēļ, 
aprēķinot siltumnīcefekta gāzes emisiju 
ietaupījumu, ko iegūst izmantojot 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, jāņem vērā viss kopējā oglekļa 
emisija, kas izriet no šādas darbības. Tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka 
siltumnīcefekta gāzes emisiju ietaupījuma 
aprēķinā ņem vērā kopējās oglekļa 
emisijas, kas saistītas ar biodegvielas un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā izmantošanu.

(37) Ja ar oglekli bagātīgu augsni vai augu 
segu pārveido, lai audzētu biodegvielu un 
cita veida enerģijas izmantošanai, daļa no 
uzglabātā oglekļa parasti nokļūst 
atmosfērā, veidojot oglekļa dioksīdu. Šāda 
siltumnīcefekta gāzu negatīvā ietekme var 
atsevišķos gadījumos būtiski samazināt 
biomasas, biodegvielas vai bioloģiskā 
šķidrā kurināmā pozitīvo ietekmi. Tādēļ, 
aprēķinot siltumnīcefekta gāzes emisiju 
ietaupījumu, ko iegūst izmantojot 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, jāņem vērā viss biomasas, 
kopējā oglekļa emisija, kas izriet no šādas 
darbības. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, 
ka siltumnīcefekta gāzes emisiju 
ietaupījuma aprēķinā ņem vērā kopējās 
oglekļa emisijas, kas saistītas ar biomasas, 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izmantošanu.

Or. sl

Grozījums Nr. 269
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai uzņēmējiem nevajadzētu veikt (38) Lai nepieļautu konkurenci ar 
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lieku un apgrūtinošu izpēti un lai 
nepieļautu ar oglekli piesātinātas augsnes 
pārveidošanu, kas vēlāk izrādītos 
neatbilstoša biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanai nav jāpārveido augsne, kurā, 
ņemot vērā steidzamos pasākumus cīņā ar 
klimata pārmaiņām, oglekļa koncentrācijas 
samazināšanos nevar saprātīgā laikposmā 
kompensēt ar siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu, ko iegūst izmantojot 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo. Ņemot vērā oglekļa krājumu 
rezerves visā pasaulē, ir secināts, ka šajā 
kategorijā jāietver mitrāji un pastāvīgas
mežaudzes.

pārtikas un barības jomu un ņemot vērā 
steidzamos pasākumus cīņā ar klimata 
pārmaiņām, kā arī siltumnīcefekta gāzu 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, ko netieši 
radītu zemes platības izmantojuma 
izmaiņas, transporta degvielas ražošanai 
nav jāpārveido augsne, kuru izmanto 
pārtikas vai barības ražošanai. Attiecībā 
uz autodegvielu, kas ražota no biomasas, 
jāierobežo tās ražošana no atkritumiem 
vai atlikumiem, kā arī izmantojot 
noplicinātu, neizmantojamu vai 
mazauglīgu zemi, kurai nav raksturīga 
liela bioloģiskā daudzveidība un kurai ir 
pozitīva siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
bilance, vai attiecībā uz zemes platībām, 
kurai ir raksturīga palielināta 
produktivitāte un kas tiek jau izmantota 
biomasas iegūšanai, lai ražotu 
autodegvielu. Ņemot vērā oglekļa krājumu 
rezerves visā pasaulē, ir secināts, ka no 
biomasas ražošanas platībām ir jāizslēdz 
mitrāji un pastāvīgas mežaudzes.

Or. en

Pamatojums

Referenta pieejas jēga ir tāda, ka jāizšķiras par tā dēvētām „pieprasītām” kategorijām, t.i., 
atkritumiem, atlikumiem, neizmantojamām, noplicinātām zemes platībām, un jāpalielina to 
zemes platību produktivitāte, ko pašreiz izmanto autodegvielas iegūšanai no biomasas, nevis 
par tā dēvētajām „nepieprasītajam kategorijām”, kuras pašreiz ierosinājusi Komisija.
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Grozījums Nr. 270
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai uzņēmējiem nevajadzētu veikt 
lieku un apgrūtinošu izpēti un lai 
nepieļautu ar oglekli piesātinātas augsnes 
pārveidošanu, kas vēlāk izrādītos 
neatbilstoša biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanai nav jāpārveido 
augsne, kurā, ņemot vērā steidzamos 
pasākumus cīņā ar klimata pārmaiņām, 
oglekļa koncentrācijas samazināšanos 
nevar saprātīgā laikposmā kompensēt ar 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu, ko iegūst 
izmantojot biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo. Ņemot vērā oglekļa 
krājumu rezerves visā pasaulē, ir secināts, 
ka šajā kategorijā jāietver mitrāji un 
pastāvīgas mežaudzes.

(38) Lai uzņēmējiem nevajadzētu veikt 
lieku un apgrūtinošu izpēti un lai 
nepieļautu ar oglekli piesātinātas augsnes 
pārveidošanu, kas vēlāk izrādītos 
neatbilstoša biomasas izejvielu ražošanai, 
biomasas ražošanai nav jāpārveido augsne, 
kurā, ņemot vērā steidzamos pasākumus 
cīņā ar klimata pārmaiņām, oglekļa 
koncentrācijas samazināšanos nevar 
saprātīgā laikposmā kompensēt ar 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu, ko iegūst 
izmantojot biomasu. Ņemot vērā oglekļa 
krājumu rezerves visā pasaulē, ir secināts, 
ka citu zemes platību veidu starpā šajā 
kategorijā jāietver mitrāji un pastāvīgas 
mežaudzes.

Or. en

Pamatojums

Iespējams, ka citi zemes platību veidi attiecas uz norādīto kategoriju, tādēļ  jāatstāj atklāta 
iespēja izslēgt citus zemes platību veidus no biomasas ražošanas.

Grozījums Nr. 271
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai uzņēmējiem nevajadzētu veikt 
lieku un apgrūtinošu izpēti un lai 
nepieļautu ar oglekli piesātinātas augsnes 
pārveidošanu, kas vēlāk izrādītos 

(38) Lai biodegvielas un cita bioloģiskā 
šķidrā kurināmā piegādātājiem 
nevajadzētu veikt lieku un apgrūtinošu 
izpēti un lai nepieļautu ar oglekli 
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neatbilstoša biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanai nav jāpārveido augsne, kurā, 
ņemot vērā steidzamos pasākumus cīņā ar 
klimata pārmaiņām, oglekļa koncentrācijas 
samazināšanos nevar saprātīgā laikposmā 
kompensēt ar siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu, ko iegūst izmantojot 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo. Ņemot vērā oglekļa krājumu 
rezerves visā pasaulē, ir secināts, ka šajā 
kategorijā jāietver mitrāji un pastāvīgas 
mežaudzes.

piesātinātas augsnes pārveidošanu, kas 
vēlāk izrādītos neatbilstoša biodegvielas un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu 
ražošanai, biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanai nav jāpārveido augsne, 
kurā, ņemot vērā steidzamos pasākumus 
cīņā ar klimata pārmaiņām, oglekļa 
koncentrācijas samazināšanos nevar 
saprātīgā laikposmā kompensēt ar 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu, ko iegūst 
izmantojot biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo. Ņemot vērā oglekļa 
krājumu rezerves visā pasaulē, ir secināts, 
ka šajā kategorijā jāietver mitrāji un 
pastāvīgas mežaudzes.

Or. de

Pamatojums

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind,  der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.

Grozījums Nr. 272
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai uzņēmējiem nevajadzētu veikt 
lieku un apgrūtinošu izpēti un lai 
nepieļautu ar oglekli piesātinātas augsnes 
pārveidošanu, kas vēlāk izrādītos 
neatbilstoša biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanai nav jāpārveido augsne, kurā, 
ņemot vērā steidzamos pasākumus cīņā ar 
klimata pārmaiņām, oglekļa koncentrācijas 
samazināšanos nevar saprātīgā laikposmā 

(38) Lai biodegvielas piegādātājiem
nevajadzētu veikt lieku un apgrūtinošu 
izpēti un lai nepieļautu ar oglekli 
piesātinātas augsnes pārveidošanu, kas 
vēlāk izrādītos neatbilstoša biodegvielas un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu 
ražošanai, biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanai nav jāpārveido augsne, 
kurā, ņemot vērā steidzamos pasākumus 
cīņā ar klimata pārmaiņām, oglekļa 
koncentrācijas samazināšanos nevar 
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kompensēt ar siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu, ko iegūst izmantojot 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo. Ņemot vērā oglekļa krājumu 
rezerves visā pasaulē, ir secināts, ka šajā 
kategorijā jāietver mitrāji un pastāvīgas 
mežaudzes.

saprātīgā laikposmā kompensēt ar 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu, ko iegūst 
izmantojot biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo. Ņemot vērā oglekļa 
krājumu rezerves visā pasaulē, ir secināts, 
ka šajā kategorijā jāietver mitrāji un 
pastāvīgas mežaudzes.

Or. en

Pamatojums

Atbildība skaidri jānodala starp biodegvielas piegādātājiem, kuri ir atbildīgi par derīgas 
licences iegūšanu, un starp degvielas piegādātājiem, kas ir atbildīgi par licences 
atjaunošanu, kas veido daļu no izpaušanas procedūras, lai nodrošinātu atbilstību. 
Biodegvielas piegādātājs ir tieši iesaistīts biodegvielas piegādes ķēdē, un tādējādi tam ir 
piekļuve visiem datiem par siltumnīcu efektu izraisošajām gāzēm un to ilgtspējību, tādēļ 
jāparedz to atbildība. Precīza atbildības noteikšana uzlabo situāciju attiecībā uz 
īpašumtiesībām, atbilstību un datu integritāti.

Grozījums Nr. 273
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Ar oglekli bagātīgu augsni vai augu 
segu arī nevajadzētu izmantot citiem 
atjaunojamās enerģijas projektiem, 
piemēram, lai būvētu vēja ģeneratorus un 
ar  tiem saistītus ceļus, tostarp „peldošos 
ceļus”, un citu infrastruktūru. Šādu 
projektu ietekme uz kūdrājiem neizbēgami 
radītu to izsusēšanu lielās platībās un 
uzkrātā oglekļa izmešanu atmosfērā, kas 
izraisītu oglekļa dioksīda veidošanos.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 274
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā.
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā intensīva izmantošana varētu 
izraisīt bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais atbilst 
atvieglojumiem tikai tad, ja var garantēt, 
ka to izcelsme nav bioloģiski daudzveidīga 
zeme. Izvēlētajos kritērijos mežu uzskata 
par bioloģiski daudzveidīgu, ja tajā netiek 
veikta ievērojama cilvēka darbība 
(saskaņā ar definīciju, ko izmanto 
Apvienoto Nāciju Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisija un ministru 
konference par mežu aizsardzību Eiropā) 
vai ja to aizsargā valsts likumi dabas 
aizsardzības nolūkos. Turklāt, ņemot vērā 
ievērojamo bioloģisko dažādību atsevišķās 
pļavās, ir jānosaka, ka biodegviela, kas 
ražota no izejvielām, kuru izcelsme ir 
šādas vietas, nevar pretendēt uz šajā 
direktīvā paredzētajiem atvieglojumiem.

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
attiecībā uz biomasu, ko izmanto 
enerģijas ražošanai, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biomasas, ko 
izmanto enerģijas ražošanai, nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā.
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
degvielas, kas iegūta no biomasas,
intensīva izmantošana varētu izraisīt 
bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu.
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Komisijai jānoteic pienācīgi kritēriji 
un/vai ģeogrāfiskais apvidus, lai pļavas, 
kurās valda liela bioloģiskā dažādība, 
definētu saskaņā ar pieejamajiem 
svarīgākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem un attiecīgajiem 
starptautiskajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Referenta pieejas jēga ir tāda, ka jāizšķiras par tā dēvētām „pieprasītām” kategorijām, t.i., 
atkritumiem, atlikumiem, neizmantojamām, noplicinātām zemes platībām, un jāpalielina to 
zemes platību produktivitāte, ko pašreiz izmanto autodegvielas iegūšanai no biomasas, nevis 
par tā dēvētajām „nepieprasītajam kategorijām”, kuras pašreiz ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr. 275
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā.
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
intensīva izmantošana varētu izraisīt 
bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais atbilst 
atvieglojumiem tikai tad, ja var garantēt, ka 
to izcelsme nav bioloģiski daudzveidīga 

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā.
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
intensīva izmantošana varētu izraisīt 
bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais atbilst 
atvieglojumiem tikai tad, ja var garantēt, ka 
to izcelsme nav bioloģiski daudzveidīga 
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zeme. Izvēlētajos kritērijos mežu uzskata 
par bioloģiski daudzveidīgu, ja tajā netiek 
veikta ievērojama cilvēka darbība
(saskaņā ar definīciju, ko izmanto 
Apvienoto Nāciju Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisija un ministru 
konference par mežu aizsardzību Eiropā) 
vai ja to aizsargā valsts likumi dabas 
aizsardzības nolūkos. Turklāt, ņemot vērā 
ievērojamo bioloģisko dažādību atsevišķās 
pļavās, ir jānosaka, ka biodegviela, kas 
ražota no izejvielām, kuru izcelsme ir šādas 
vietas, nevar pretendēt uz šajā direktīvā 
paredzētajiem atvieglojumiem. Komisijai 
jānoteic pienācīgi kritēriji un/vai 
ģeogrāfiskais apvidus, lai pļavas, kurās 
valda liela bioloģiskā dažādība, definētu 
saskaņā ar pieejamajiem svarīgākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem un 
attiecīgajiem starptautiskajiem 
noteikumiem.

zeme vai ka izejvielu ieguve nekaitē 
bioloģiskajai daudzveidībai vai ka izejvielu 
ieguve nekaitē bioloģiskajai 
daudzveidībai. Izvēlētajos kritērijos mežu 
uzskata par bioloģiski daudzveidīgu, ja tas 
ir primārais mežs (saskaņā ar definīciju, ko 
izmanto Apvienoto Nāciju Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija (FAO) savā 
Novērtējumā par globālajiem mežu 
resursiem) vai ja to aizsargā valsts likumi 
dabas aizsardzības nolūkos. Teritorijas, 
kurās tiek izmantoti mežsaimniecības 
blakusprodukti, arī tiek ņemtas vērā ar 
nosacījumu, ka cilvēku ietekme tajās ir 
neliela. Atsevišķus kokus var izcirst. Cita 
veida meži, kurus minējusi FAO, 
piemēram, modificēti dabiskie meži, daļēji 
dabiskie meži un plantācijas,  nav 
jāuzskata par dabiskiem mežiem. Turklāt, 
ņemot vērā ievērojamo bioloģisko 
daudzveidību atsevišķās pļavās, ir 
jānosaka, ka biodegviela, kas ražota no 
izejvielām, kuru izcelsme ir šādas vietas, 
nevar pretendēt uz šajā direktīvā 
paredzētajiem atvieglojumiem, ja šo 
izejvielu ieguves veids kaitē bioloģiskajai 
daudzveidībai. Komisijai jānoteic pienācīgi 
kritēriji un/vai ģeogrāfiskais apvidus, lai 
pļavas, kurās valda liela bioloģiskā 
dažādība, definētu saskaņā ar pieejamajiem 
svarīgākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem un attiecīgajiem 
starptautiskajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Definīcija „mežs, ko nav skārusi ievērojama cilvēku darbība”  ir neprecīza, un to galvenokārt 
izmanto statistikā. Tā rada neskaidrības, kad konkrēti jālemj par to, kādi meži ir pieskaitāmi 
šai kategorijai. Šī definīcija rada risku, ka 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.
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Grozījums Nr. 276
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā.
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā intensīva izmantošana varētu 
izraisīt bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais atbilst 
atvieglojumiem tikai tad, ja var garantēt, ka 
to izcelsme nav bioloģiski daudzveidīga 
zeme. Izvēlētajos kritērijos mežu uzskata 
par bioloģiski daudzveidīgu, ja tajā netiek 
veikta ievērojama cilvēka darbība (saskaņā 
ar definīciju, ko izmanto Apvienoto Nāciju 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisija un ministru 
konference par mežu aizsardzību Eiropā) 
vai ja to aizsargā valsts likumi dabas 
aizsardzības nolūkos. Turklāt, ņemot vērā 
ievērojamo bioloģisko dažādību atsevišķās 
pļavās, ir jānosaka, ka biodegviela, kas 
ražota no izejvielām, kuru izcelsme ir šādas 
vietas, nevar pretendēt uz šajā direktīvā 
paredzētajiem atvieglojumiem. Komisijai 
jānoteic pienācīgi kritēriji un/vai 
ģeogrāfiskais apvidus, lai pļavas, kurās 
valda liela bioloģiskā dažādība, definētu 
saskaņā ar pieejamajiem svarīgākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem un 
attiecīgajiem starptautiskajiem 

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
attiecībā uz biomasu, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biomasas 
nedrīkst veicināt bioloģiski daudzveidīgu 
platību iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, 
kas dažādos starptautiskos dokumentos ir 
atzīti par vērtīgiem visai cilvēcei, ir 
jāsaglabā. Turklāt patērētāji Kopienā no 
morāles viedokļa uzskatītu par 
nepieņemamu to, ka  biomasas intensīva 
izmantošana varētu izraisīt bioloģiski 
daudzveidīgas zemes iznīcināšanu. Šo 
iemeslu dēļ jāparedz kritēriji, nodrošinot, 
ka biomasa atbilst atvieglojumiem tikai 
tad, ja var garantēt, ka to izcelsme nav 
bioloģiski daudzveidīga zeme. Izvēlētajos 
kritērijos citu zemes platību starpā mežu 
uzskata par bioloģiski daudzveidīgu, ja tajā 
netiek veikta ievērojama cilvēka darbība 
(saskaņā ar definīciju, ko izmanto 
Apvienoto Nāciju Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas 
komisija un ministru konference par mežu 
aizsardzību Eiropā) vai ja to aizsargā valsts 
likumi dabas aizsardzības nolūkos. Turklāt, 
ņemot vērā ievērojamo bioloģisko 
dažādību atsevišķās pļavās, ir jānosaka, ka 
biomasa, kas ražota no izejvielām, kuru 
izcelsme ir šādas vietas, nevar pretendēt uz 
šajā direktīvā paredzētajiem 
atvieglojumiem. Komisijai jānoteic 
pienācīgi kritēriji un/vai ģeogrāfiskais 
apvidus, lai pļavas, kurās valda liela 
bioloģiskā dažādība, un uz cita veida 
zemes platībām, kurām raksturīga liela 
bioloģiskā dažādība, definētu saskaņā ar 
pieejamajiem svarīgākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem un attiecīgajiem 
starptautiskajiem noteikumiem.
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noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Iespējams, ka citi zemes platību veidi attiecas uz norādīto kategoriju, tādēļ  jāatstāj atklāta 
iespēja izslēgt citus zemes platību veidus no biomasas ražošanas.

Grozījums Nr. 277
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā.
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
intensīva izmantošana varētu izraisīt 
bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais atbilst 
atvieglojumiem tikai tad, ja var garantēt, ka 
to izcelsme nav bioloģiski daudzveidīga 
zeme. Izvēlētajos kritērijos mežu uzskata 
par bioloģiski daudzveidīgu, ja tajā netiek 
veikta ievērojama cilvēka darbība (saskaņā 
ar definīciju, ko izmanto Apvienoto Nāciju 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisija un ministru 
konference par mežu aizsardzību Eiropā) 
vai ja to aizsargā valsts likumi dabas 
aizsardzības nolūkos. Turklāt, ņemot vērā 

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biomasai, biodegvielai un bioloģiskajam 
šķidrajam kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biomasas, 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
nedrīkst veicināt bioloģiski daudzveidīgu 
platību iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, 
kas dažādos starptautiskos dokumentos ir 
atzīti par vērtīgiem visai cilvēcei, ir 
jāsaglabā. Turklāt patērētāji Kopienā no 
morāles viedokļa uzskatītu par 
nepieņemamu to, ka biomasas, 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
intensīva izmantošana varētu izraisīt 
bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biomasa, 
biodegviela un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais atbilst atvieglojumiem tikai tad, 
ja var garantēt, ka to izcelsme nav 
bioloģiski daudzveidīga zeme. Izvēlētajos 
kritērijos mežu uzskata par bioloģiski 
daudzveidīgu, ja tajā netiek veikta 
ievērojama cilvēka darbība (saskaņā ar 
definīciju, ko izmanto Apvienoto Nāciju 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisija un ministru 
konference par mežu aizsardzību Eiropā) 
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ievērojamo bioloģisko dažādību atsevišķās 
pļavās, ir jānosaka, ka biodegviela, kas 
ražota no izejvielām, kuru izcelsme ir šādas 
vietas, nevar pretendēt uz šajā direktīvā 
paredzētajiem atvieglojumiem. Komisijai 
jānoteic pienācīgi kritēriji un/vai 
ģeogrāfiskais apvidus, lai pļavas, kurās 
valda liela bioloģiskā dažādība, definētu 
saskaņā ar pieejamajiem svarīgākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem un 
attiecīgajiem starptautiskajiem 
noteikumiem.

vai ja to aizsargā valsts likumi dabas 
aizsardzības nolūkos. Turklāt, ņemot vērā 
ievērojamo bioloģisko dažādību atsevišķās 
pļavās, ir jānosaka, ka biomasa un 
biodegviela, kas ražota no izejvielām, kuru 
izcelsme ir šādas vietas, nevar pretendēt uz 
šajā direktīvā paredzētajiem 
atvieglojumiem. Komisijai jānoteic 
pienācīgi kritēriji un/vai ģeogrāfiskais 
apvidus, lai pļavas, kurās valda liela 
bioloģiskā dažādība, definētu saskaņā ar 
pieejamajiem svarīgākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem un attiecīgajiem 
starptautiskajiem noteikumiem.

Or. sl

Grozījums Nr. 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā.
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
intensīva izmantošana varētu izraisīt 
bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais atbilst 
atvieglojumiem tikai tad, ja var garantēt, ka 
to izcelsme nav bioloģiski daudzveidīga 
zeme.

(39) Šajā direktīvā paredzētie atvieglojumi 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kā arī visā pasaulē 
pieaugošais pieprasījums pēc biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā nedrīkst 
veicināt bioloģiski daudzveidīgu platību 
iznīcināšanu. Šie izsmeļamie avoti, kas 
dažādos starptautiskos dokumentos ir atzīti 
par vērtīgiem visai cilvēcei, ir jāsaglabā.
Turklāt patērētāji Kopienā no morāles 
viedokļa uzskatītu par nepieņemamu to, ka 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
intensīva izmantošana varētu izraisīt 
bioloģiski daudzveidīgas zemes 
iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ jāparedz 
kritēriji, nodrošinot, ka biodegviela un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais atbilst 
atvieglojumiem tikai tad, ja var garantēt, ka 
to izcelsme nav līdz šim bioloģiski 
daudzveidīga zeme, kuras bioloģiskā 
daudzveidība var tikt apdraudēta.
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Or. es

Pamatojums

Izveidojot un kultivējot palmu plantācijas, ir iespējams radīt piemērotu vietu, kurā var attīstīt 
jaunu bioloģisko daudzveidību. Ietekme, no kuras jāizvairās, ir jau iepriekš esošas 
bioloģiskās daudzveidības iznīcināšana, kuras iemesls ir stādījumi nepareizās vietās.

Grozījums Nr. 279
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai arī enerģiju nedrīkst ražot no 
biomasas, kurai izejvielas iegūtas no 
zemes platības ar lielu bioloģisko 
daudzveidību vai no zemes platības ar 
augstu oglekļa saturu, piemēram, 
primārajiem mežiem, pieprasījums pēc 
dabisko mežu izstrādes tomēr var būt ļoti 
liels, kas ir biodegvielas ražošanas apjoma 
pastāvīga pieauguma nevēlamas sekas.
Piemēram, palielinoties pieprasījumam 
pēc augu eļļām, ko nosaka lielāks 
pieprasījums pēc biodīzeļdegvielas, meži, 
iespējams, tiks izcirsti, lai atbrīvotu zemes 
platību sojas pupu vai palmu eļļas 
ražošanai. Dažos gadījumos mežus, 
iespējams, izcirtīs, pat pārkāpjot valsts vai 
starptautiskos tiesību aktus. Turklāt, 
palielinoties praktiski jebkura zemes 
intensīvas apsaimniekošanas veida 
mērogam vai apjomam, tā vai citādi 
nenovēršami saasināsies pieprasījums pēc 
zemes platības. Tomēr ir svarīgi, lai ES 
nodrošinātu stimulus, kas ļautu mazināt 
šādas ietekmes risku; tropu mežu 
aizsardzības sistēmu, piemēram, 
kompensāciju par „atturēšanos no meža 
izciršanas”, veicināšanai vajadzētu būt 
īpaši nozīmīgai ES prioritātei.
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Or. en

Pamatojums

Termins „mežs, ko nav skārusi ievērojama cilvēku darbība,” jāaizstāj ar terminu „primārais 
mežs”, skat. pamatojumu attiecībā uz 39. apsvērumu.  Nav aizliegta biomasas iegūšana no 
nepārtraukti apmežotām platībām, ja mežu teritorija netiek iznīcināta un pārveidota cita 
veida zemes platībā biodegvielas ražošanai.

Grozījums Nr. 280
Claude Turmes

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) Ja  izejvielas, no kurām iegūst 
biomasu enerģijas ražošanai, iegūtas ES, 
tām ir jāatbilst kritērijiem, kurus piemēro 
attiecībā uz importu papildus ES vides 
prasībām lauksaimniecībai.

Or. en

Pamatojums

Vieni un tie paši kritēriji jāpiemēro gan attiecībā uz tādu biomasu enerģijas ražošanai, kas 
tiek saņemta no trešām valstīm, gan arī uz biomasu, kas ražota ES.

Grozījums Nr. 281
Umberto Guidoni

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 

(40) Ja biodegviela un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais ir ražots no izejvielām, kuras 
iegūtas ES, tam ir arī jāatbilst ES vides 



PE407.891v01-00 22/109 AM\728453LV.doc

LV

piemērošana importam no trešām valstīm 
ir administratīvi un tehniski neiespējama.

prasībām lauksaimniecībai.

Or. it

Grozījums Nr. 282
Fiona Hall

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) Ja biodegviela un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais ir ražots no izejvielām, kuras 
iegūtas ES, tam ir arī jāatbilst ES vides 
prasībām lauksaimniecībai. Atbilstīgi 
kritēriji jāpiemēro importam no trešām 
valstīm, ciktāl tas ir administratīvi tehniski 
realizējams.

Or. en

Pamatojums

Iespēju robežās jāpiemēro līdzvērtīgi konkurences apstākļi attiecībā uz vides prasībām starp 
ES valstīm un ārpuskopienas valstīm.

Grozījums Nr. 283
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Vides ilgtspējības kritēriji būs efektīvi 
tikai tad, ja tie mainīs tirgus dalībnieku 
rīcību. Tirgus dalībnieki rīkosies citādi, ja 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kas atbilst kritērijiem, 
(atšķirībā no degvielas, kura neatbilst 
kritērijiem) tiks paredzēts uzcenojums.

svītrots
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Saskaņā ar masas bilances metodi, ko 
izmanto atbilstības kontrolei, pastāv 
fiziska saikne starp to biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanu, kas 
atbilst kritērijiem, un biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā patēriņu 
Kopienā, kas nodrošina pienācīgu 
piegādes un pieprasījuma attiecību, kā arī 
uzcenojumu, kas ir lielāks nekā sistēmās, 
kur šādas saiknes nav. Tādēļ, lai 
nodrošinātu, ka biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kas atbilst vides 
ilgtspējības kritērijiem, var pārdot par 
augstāku cenu, saglabājot sistēmas 
integritāti un vienlaikus nozarē neradot 
nesaprātīgu slogu, jāizmanto masu 
bilances sistēma, lai kontrolētu atbilstību.
Tomēr jāizvērtē citi verifikācijas 
paņēmieni.

Or. en

Pamatojums

Visas sistēmas sniegs tirgus signālus un atlīdzinās par ilgtspējīgas biodegvielas ražošanu.
Tādējādi Eiropas ilgtspējības sistēmai attiecībā uz biodegvielu nav jānosaka metode 
informācijas pārvaldīšanai piegādes ķēdē. Elastība nodrošinās, ka tiek izmantota 
vispiemērotākā metode.

Grozījums Nr. 284
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Vides ilgtspējības kritēriji būs efektīvi 
tikai tad, ja tie mainīs tirgus dalībnieku 
rīcību. Tirgus dalībnieki rīkosies citādi, ja 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kas atbilst kritērijiem, 
(atšķirībā no degvielas, kura neatbilst 
kritērijiem) tiks paredzēts uzcenojums.
Saskaņā ar masas bilances metodi, ko 
izmanto atbilstības kontrolei, pastāv 

svītrots
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fiziska saikne starp to biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanu, kas 
atbilst kritērijiem, un biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā patēriņu 
Kopienā, kas nodrošina pienācīgu 
piegādes un pieprasījuma attiecību, kā arī 
uzcenojumu, kas ir lielāks nekā sistēmās, 
kur šādas saiknes nav. Tādēļ, lai 
nodrošinātu, ka biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kas atbilst vides 
ilgtspējības kritērijiem, var pārdot par 
augstāku cenu, saglabājot sistēmas 
integritāti un vienlaikus nozarē neradot 
nesaprātīgu slogu, jāizmanto masu 
bilances sistēma, lai kontrolētu atbilstību.
Tomēr jāizvērtē citi verifikācijas 
paņēmieni.

Or. en

Pamatojums

Visas sistēmas sniegs tirgus signālus un atlīdzinās par ilgtspējīgas biodegvielas ražošanu. 
Tādējādi Eiropas ilgtspējības sistēmai attiecībā uz biodegvielu nav jānosaka metode 
informācijas pārvaldīšanai piegādes ķēdē. Elastība nodrošinās, ka tiek izmantota 
vispiemērotākā metode.

Grozījums Nr. 285
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Vides ilgtspējības kritēriji būs efektīvi 
tikai tad, ja tie mainīs tirgus dalībnieku 
rīcību. Tirgus dalībnieki rīkosies citādi, ja 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam, kas atbilst kritērijiem, 
(atšķirībā no degvielas, kura neatbilst 
kritērijiem) tiks paredzēts uzcenojums.
Saskaņā ar masas bilances metodi, ko 
izmanto atbilstības kontrolei, pastāv fiziska 
saikne starp to biodegvielu un bioloģiskā 

(41) Vides ilgtspējības kritēriji būs efektīvi 
tikai tad, ja tie mainīs tirgus dalībnieku 
rīcību. Tirgus dalībnieki rīkosies citādi, ja 
enerģijas ražošanai izmantojamai 
biomasai, kas atbilst kritērijiem, (atšķirībā 
no degvielas, kura neatbilst kritērijiem) tiks 
paredzēts uzcenojums. Saskaņā ar masas 
bilances metodi, ko izmanto atbilstības 
kontrolei, pastāv fiziska saikne starp tās
enerģijas ražošanai izmantojamās 
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šķidrā kurināmā ražošanu, kas atbilst 
kritērijiem, un biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā patēriņu Kopienā, kas 
nodrošina pienācīgu piegādes un 
pieprasījuma attiecību, kā arī uzcenojumu, 
kas ir lielāks nekā sistēmās, kur šādas 
saiknes nav. Tādēļ, lai nodrošinātu, ka 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, kas atbilst vides ilgtspējības 
kritērijiem, var pārdot par augstāku cenu, 
saglabājot sistēmas integritāti un vienlaikus 
nozarē neradot nesaprātīgu slogu, 
jāizmanto masu bilances sistēma, lai 
kontrolētu atbilstību. Tomēr jāizvērtē citi 
verifikācijas paņēmieni.

biomasas ražošanu, kas atbilst kritērijiem, 
un enerģijas ražošanai izmantojamās 
biomasas patēriņu Kopienā, kas nodrošina 
pienācīgu piegādes un pieprasījuma 
attiecību, kā arī uzcenojumu, kas ir lielāks 
nekā sistēmās, kur šādas saiknes nav. 
Tādēļ, lai nodrošinātu, ka enerģijas 
ražošanai izmantojamai biomasa, kas 
atbilst vides ilgtspējības kritērijiem, var 
pārdot par augstāku cenu, saglabājot 
sistēmas integritāti un vienlaikus nozarē 
neradot nesaprātīgu slogu, jāizmanto masu 
bilances sistēma, lai kontrolētu atbilstību.
Tomēr jāizvērtē citi verifikācijas 
paņēmieni.

Or. en

Pamatojums

Atbilstības metode jāpiemēro attiecībā uz visu enerģijas ražošanai izmantojamo biomasu.

Grozījums Nr. 286
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Kopienas interesēs ir veicināt 
daudzpusēju un divpusēju nolīgumu 
noslēgšanu, izveidot brīvprātīgas 
starptautiskās vai valstu sistēmas, kurās 
noteikti standarti ilgtspējīgas biodegvielas 
un bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanai, 
kā arī pārbaudīt, vai biodegvielas un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošana 
atbilst minētajiem standartiem. Šā iemesla 
dēļ jāizstrādā noteikumi par to, ka šādi 
nolīgumi vai sistēmas nodrošina ticamus 
pierādījumus un datus un atbilst 
attiecīgajiem ticamības, pārredzamības un 
neatkarīga audita standartiem.

Kopienas interesēs ir veicināt daudzpusēju 
nolīgumu noslēgšanu, izveidot brīvprātīgas 
starptautiskās vai valstu sistēmas, kurās 
noteikti standarti ilgtspējīgas no biomasas 
iegūtas autodegvielas ražošanai, kā arī 
pārbaudīt, vai no biomasas iegūtas 
autodegvielas ražošana atbilst minētajiem 
standartiem. Šā iemesla dēļ jāizstrādā 
noteikumi par procedūrām, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka šādi 
nolīgumi vai sistēmas nodrošina ticamus 
pierādījumus un datus un atbilst 
attiecīgajiem ticamības, pārredzamības un 
neatkarīga audita standartiem.



PE407.891v01-00 26/109 AM\728453LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina saskaņotība ar mainīto „biodegvielas” definīciju.

Grozījums Nr. 287
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42.a) Komisija un dalībvalstis nodrošina 
to, ka dalībvalstis pieņem pasākumus 
energoietilpīgu nozaru globālas 
konkurētspējas garantēšanai, samazinot 
šo nozaru uzņēmumu papildu izmaksas, 
kas rodas, izmantojot atjaunīgos enerģijas 
avotus.

Or. en

Pamatojums

Eiropas energoietilpīgu nozaru uzņēmumi ir iesaistīti globālā konkurencē, t.i., cenas par šo 
uzņēmumu precēm un pakalpojumiem tiek noteiktas pasaules tirgū. Tādējādi šie uzņēmumi 
būtu nelabvēlīgākā situācijā, salīdzinot ar globālajam konkurentiem, ja elektroenerģijas 
cenas, kā paredzēts, palielināsies izmaksu dēļ, lai atbalstītu atjaunīgos enerģijas avotus. 
Tādēļ energointensīvās nozares jāaizsargā no apgrūtinājumiem, kurus rada jebkāda 
palīdzības sistēma.

Grozījums Nr. 288
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Jāizstrādā precīzi noteikumi 
biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā

Jāizstrādā precīzi noteikumi enerģijas 
ražošanai izmantojamas biomasas un to 
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un to fosila degvielas salīdzināmo lielumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprēķināšanai.

fosila degvielas salīdzināmo lielumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprēķināšanai.

Or. en

Pamatojums

Komisija iesniegusi EP un Padomei tikai skaitļus par oglekļa emisijas salīdzināmiem 
lielumiem vienīgi  attiecībā uz šķidro kurināmo, kas iegūts no biomasas. Līdzīgi skaitļi šajā 
direktīvā jāparedz arī attiecībā uz gāzveida un cieto biomasu, no kuras ražo enerģiju.

Grozījums Nr. 289
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Jāizstrādā precīzi noteikumi 
biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā 
un to fosila degvielas salīdzināmo lielumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprēķināšanai.

(43) Jāizstrādā precīzi noteikumi 
biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā 
un to fosila degvielas salīdzināmo lielumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aprēķināšanai, pamatojoties uz atzītu un 
aktuālu fizikālo un tehnisko informāciju.

Or. de

Pamatojums

 Lai nodrošinātu pārredzamu un skaidru datu nepārtrauktu pieejamību silumnīcefektu radošo 
gāzu emisijas aprēķināšanai, jānosaka atzītas un aktualizētas aprēķināšanas metodes.
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Grozījums Nr. 290
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkuram atbalsta mehānismam, tostarp 
finansiāliem atvieglojumiem, ko 
dalībvalstis noteikušas attiecībā uz 
izmantošanai transporta nozarē paredzētu 
atjaunojamo energoresursu liela mēroga 
ražošanu un izmantošanu/patēriņu, jābūt 
proporcionālam siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinājumam. Ar atbalsta 
mehānismiem dalībvalstīs īpaši jāveicina 
tādu biodegvielas veidu izmantošana, 
kuru siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas rādītājs ir lielāks nekā 
prasīts šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta sistēmām jāstimulē siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanās. Dalībvalstīm ir 
jāļauj ES kritērijus papildināt ar papildu ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 291
Claude Turmes

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 

(45) Lai novērstu nesamērīgu 
administratīvo slogu, ir jānosaka 
standartvērtību saraksts daļām no kopējām 
biodegvielas ražošanas metodēm.
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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.

Or. en

Pamatojums

Visām Eiropas ražošanas nozarēm jāsniedz sākotnējie kultivēšanas dati. Nav paredzētas 
zemākas standartvērtības. Ietaupījuma zemākās standartvērtības VII pielikumā paredzētas 
vienīgi ārpus ES.

Grozījums Nr. 292
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Lai neveicinātu izejvielu audzēšanu 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam vietās, kur tas izraisītu liela 
apjoma siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
standartvērtību izmantošana audzēšanā ir 
jāizmanto tikai tajos reģionos, kur šādas 
sekas ir izslēgtas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visām Eiropas ražošanas nozarēm jāsniedz sākotnējie kultivēšanas dati. Nav paredzētas
zemākas standartvērtības. Ietaupījuma zemākās standartvērtības VII pielikumā paredzētas 
vienīgi ārpus ES.
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Grozījums Nr. 293
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Komisijai līdz 2010. gadam jāveic to 
prasību analīze, kuras attiecas uz tādas 
biomasas enerģijas izmantošanas 
ilgtspējības shēmu, kas nav biodegviela 
un bioloģiskais šķidrais kurināmais, 
ņemot vērā vajadzību pārvaldīt biomasas 
resursus ilgtspējīgā veidā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nekāda nozīmīga iemesla gaidīt ilgtspējības kritērija izveidošanu attiecībā uz visu 
enerģijas iegūšanai izmantojamo biomasu. Lielāko daļu no kritērijiem, kurus piemērotu 
attiecībā uz autodegvielu un citu no biomasas iegūto šķidro kurināmo var nekavējoties tieši 
attiecināt uz cieto biomasu. Tomēr jāizstrādā tādu siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju 
aprēķināšanas metode, ko rada enerģijas iegūšanai izmantojamā cieta biomasa, lai iegūtu 
pilnu kritēriju komplektu attiecībā uz visa veida biomasu, kas paredzēta enerģijas iegūšanai.

Grozījums Nr. 294
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Komisijai līdz 2010. gadam jāveic to 
prasību analīze, kuras attiecas uz tādas 
biomasas enerģijas izmantošanas 
ilgtspējības shēmu, kas nav biodegviela 
un bioloģiskais šķidrais kurināmais, 
ņemot vērā vajadzību pārvaldīt biomasas 
resursus ilgtspējīgā veidā.

svītrots

Or. sl
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Grozījums Nr. 295
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Komisijai līdz 2010. gadam jāveic to 
prasību analīze, kuras attiecas uz tādas 
biomasas enerģijas izmantošanas 
ilgtspējības shēmu, kas nav biodegviela 
un bioloģiskais šķidrais kurināmais, 
ņemot vērā vajadzību pārvaldīt biomasas 
resursus ilgtspējīgā veidā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji jāpiemēro visiem bioenerģijas avotiem. Pamatnoteikumi jāizstrādā 
attiecībā uz biodegvielām, citu bioloģisko šķidro kurināmo un biomasu.

Grozījums Nr. 296
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Komisijai līdz 2010. gadam jāveic to 
prasību analīze, kuras attiecas uz tādas 
biomasas enerģijas izmantošanas 
ilgtspējības shēmu, kas nav biodegviela 
un bioloģiskais šķidrais kurināmais, 
ņemot vērā vajadzību pārvaldīt biomasas 
resursus ilgtspējīgā veidā.

(47) Jāveicina efektīva un ilgspējīga  
tādas biomasas lietošana, kas iegūta no 
koksnes un lauksaimniecības atlikumiem, 
kā arī no pilsētu cietajiem atkritumiem;
enerģijas iegūšanas kultūras jāaudzē 
vienīgi tad, ja analīze liecina, ka 
aramzemes izmantošana enerģētiskiem 
mērķiem ir saderīga ar pārtikas 
audzēšanas mērķiem.

Or. it
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Pamatojums

Ir būtiski svarīgi izmantot biomasu enerģijas iegūšanai, tomēr ir arī nepieciešams pārbaudīt, 
vai tas kaut kāda veidā var negatīvu ietekmēt pārtikas produktu cenu līmeni, kā arī novērst 
šādu negatīvu ietekmi, kas varētu rasties.

Grozījums Nr. 297
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47.a) Jāveicina rentabla un ilgspējīga  
biomasas kā enerģijas avota lietošana.
Ņemot vērā, ka biomasas izmantošana 
enerģijas iegūšanai var radīt traucējumus 
tirgus darbībā, mežu izciršanu, ūdens 
resursu patēriņu, kā arī pārtikas produktu 
cenu paaugstināšanos, ir nepieciešams 
izstrādāt cita veida biomasu, kas ir plaši 
pieejama vietējā līmenī, veicināt tās 
izmantošanu un sekmēt tās laišanu tirgū.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka biomasas plašāka izmantošana neizraisīs risku attiecībā uz pārtikas 
produktu cenu paaugstināšanos, masveida mežu izciršanu, kā arī ūdens resursu trūkumu, ir 
nepieciešams veicināt citu biomasas veidu izmantošanu, kura ir pārpilnībā vietēja līmenī, un 
sekmēt tās laišanu tirgū.

Grozījums Nr. 298
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai sasniegtu 10% biodegvielas 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 

svītrots
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dīzeļdegviela ar augstāku 
biodīzeļdegvielas piemaisījumu, nekā 
noteikts standartā EN590/2004.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai sasniegtu 10% biodegvielas 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku biodīzeļdegvielas 
piemaisījumu, nekā noteikts standartā 
EN590/2004.

(48) Lai sasniegtu 5% biodegvielas 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku biodīzeļdegvielas 
piemaisījumu, nekā noteikts standartā 
EN590/2004.

Or. it

Grozījums Nr. 300
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai sasniegtu 10% biodegvielas 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku biodīzeļdegvielas 
piemaisījumu, nekā noteikts standartā 
EN590/2004.

(48) Lai sasniegtu 7% biodegvielas 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku biodīzeļdegvielas 
piemaisījumu, nekā noteikts standartā 
EN590/2004.

Or. en

Pamatojums

Mērķis par 10 % enerģijas ražošanu no biomasas var negatīvi ietekmēt uzturu un citas būtiski 
nozīmīgas jomas, tādēļ mērķis par 7 % ir reālāks un vairāk atbilst ilgtspējības kritērijam.
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Grozījums Nr. 301
Mechtild Rothe un Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai sasniegtu 10% biodegvielas 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku biodīzeļdegvielas 
piemaisījumu, nekā noteikts standartā 
EN590/2004.

(48) Lai līdz 2020. gadam transporta 
nozarē sasniegtu no atjaunojamās 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 10% 
īpatsvaru, jānodrošina, ka tirgū tiek laista 
dīzeļdegviela ar augstāku biodīzeļdegvielas 
piemaisījumu, nekā noteikts standartā 
EN590/2004.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu, ka biodegviela, kurā 
ir dažādas izejvielas, kļūtu ekonomiski 
rentabla, valsts normatīvajos aktos par 
biodegvielu jāiestrādā papildu noteikumi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja tiks pieļautas šādas īpašas atlaides, mērķis par atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanas 
īpatsvaru radītu trūkumus tādā nozīmē, ka samazinātos no atjaunīgajiem avotiem ražotās 
enerģijas kopējais apjoms atbilstīgi saņemtai atlaidei. Tā dēvēto otro paaudzi varētu labāk 
veicināt, nosakot augstāku siltumnīcefektu radošo gāzu samazināšanas robežvērtību, 
piemēram, tādu, kā ierosināta šajā ziņojumā, t.i., vismaz 60 %, neapdraudot atjaunīgo 
enerģijas avotu izmantošanas mērķus.
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Grozījums Nr. 303
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu, ka biodegviela, kurā 
ir dažādas izejvielas, kļūtu ekonomiski 
rentabla, valsts normatīvajos aktos par 
biodegvielu jāiestrādā papildu noteikumi.

(49) Lai nodrošinātu, ka biodegviela, kurā 
ir dažādas izejvielas, kļūtu ekonomiski 
rentabla, attiecībā uz šo biodegvielu 
jānosaka atšķirīgi obligāti mērķi.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi direktīvas priekšlikumam, biodegviela, kas iegūta no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un lignocelulozes materiāla, dod dubultīgu ieguldījumu valsts 
līmeņa mērķu īstenošanā. Tomēr šī ierosinātā sistēma varētu nozīmēt ievērojami mazāku 
reālo biodegvielas apjomu, kas pieejams tirgū. Lai izvairītos no šīs blakus iedarbības, mēs 
ierosinām veicināt tādas īpašas degvielas ražošanu, kas iegūta atbilstīgi ASV modelim —
konkrēta procentuālā daļa no mērķa jāpanāk, izmantojot šādas izejvielas.

Grozījums Nr. 304
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu, ka biodegviela, kurā 
ir dažādas izejvielas, kļūtu ekonomiski 
rentabla, valsts normatīvajos aktos par 
biodegvielu jāiestrādā papildu noteikumi.

Lai nodrošinātu, ka biodegviela, kurā ir 
dažādas izejvielas, kļūtu ekonomiski 
rentabla, valsts normatīvajos aktos par 
biodegvielu jāiestrādā papildu noteikumi, 
un tā intensīvāk jāveicina Kopienas 
līmenī.

Or. de

Pamatojums

Otrās paaudzes biodegvielas ražošana vairāk jāatbalsta, lai palielinātu tās efektivitāti 
turpmākajos gados.
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Grozījums Nr. 305
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Regulāri jāiesniedz ziņojumi, lai 
nodrošinātu, ka uzmanību nepārtraukti 
velta atjaunojamo enerģijas avotu attīstībai 
valstu un Kopienas mērogā.

(50) Prasība regulāri iesniegt neformālus
ziņojumus, nepieciešama, lai nodrošinātu, 
ka uzmanību nepārtraukti velta 
atjaunojamo enerģijas avotu attīstībai 
valstu un Kopienas mērogā.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis pašreiz jau sagatavo virkni ziņojumu, tādēļ mums jānodrošina, lai birokrātija 
nekļūtu nekontrolējama.

Grozījums Nr. 306
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
50.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50.a) Dalībvalstu rīcībā ir  atšķirīgi 
mehānismi, lai valsts līmenī atbalstītu 
enerģijas iegūšanu no atjaunīgajiem 
avotiem, kas atšķiras dažādās atjaunīgās 
enerģijas nozarēs. Saskaņotu sistēmu visā 
Kopienā attiecībā uz atbalsta shēmām 
jebkurā atjaunīgās enerģijas nozarē 
varētu paredzēt ilgtermiņā. [Līdz 
2012. gada decembrim] Komisijai 
jānovērtē esošo atbalsta shēmu ietekme 
un iespēja izveidot saskaņotu tirgu, kura 
pamatā ir atjaunīgās enerģijas ieviešanas 
atbalsta shēma.
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Or. en

Pamatojums

Atjaunīgās enerģijas mērķiem jābūt cik vien iespējams rentabliem, bet tiem tomēr jāsekmē arī 
cik vien iespējams daudzu tehnoloģiju attīstība. Pašreiz pastāv 27 atšķirīgas valsts atbalsta 
shēmas, un pastāv risks, ka dalībvalstis centīsies pārspēt viena otru savu mērķu īstenošanā, 
padarot šo īstenošanu dārgāku nekā tas būtu nepieciešams. Lai panāktu ieguldītāju 
uzticēšanos minētajām atbalsta shēmām, tās nevar pēkšņi mainīties. Šā iemesla dēļ Komisijai 
jānovērtē esošās atbalsta shēmas un iespēja ieviest saskaņotu shēmu, kuras pamatā tirgus 
nosacījumi.

Grozījums Nr. 307
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
50.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50.a) Lai nodrošinātu stabilu un 
pastāvīgu sistēmu atjaunīgās enerģijas 
attīstībai, Komisija ne vēlāk kā līdz 
2016. gadam publisko atjaunīgās 
enerģijas plānu laika posmam pēc 
2020. gada, kurā var norādīt iespējas 
valsts atbalsta shēmu saskaņošanai un 
pilnīgai un no atjaunīgajiem avotiem 
iegūtas elektroenerģijas un biogāzes 
integrēšanai plašākos ES elektroenerģijas 
un gāzes tirgos.

Or. en

Pamatojums

Atjaunīgās enerģijas nozare ir jauna nozare, un tai pašreiz nepieciešams atbalsts, bet 
tuvākajā laikā tā būs jāintegrē plašākā enerģijas tirgū. Atjaunīgās enerģijas nozarei būs 
vajadzīgs pietiekams laiks, lai pielāgotos  iespējamām regulatīvajām izmaiņām pēc 
2020. gada.
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Grozījums Nr. 308
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana 
no tradicionālajām biodegvielām un, no 
otras puses, no biodegvielas, kas 
nodrošina papildu ieguvumus.
Dalībvalstis var veicināt ieguldījumus 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
attīstībā, kurām vajadzīgs laiks, lai tās 
kļūtu konkurētspējīgas.

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis ierobežotu laika periodu var 
veicināt tās biodegvielas izmantošanu vai 
ieguldījumus tās ražošanā, kas sniedz 
papildu ieguvumus, piešķirot atbalstu, 
kura pamatā ir dokumentēta informācija 
par raksturīgām siltumnīcefektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināšanas 
neizmantotajām iespējām. Tas ļaus attīstīt 
labāku biodegvielas ražošanas ķēžu 
izveidošanu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā attīstītas biodegvielas definīcija ir pārāk šaura, un tehnoloģiski nosacīts atbalsts 
attīstītas biodegvielas ražošanai jāpiešķir, pamatojoties uz dokumentētiem sasniegumiem 
saistībā ar siltumnīcefektu radošajām gāzēm, t.i., ja ir neizmantotas iespējas siltumnīcefektu 
radošo gāzu samazināšanai. Tas atbilstu vajadzībai par labāku biodegvielas ražošanas ķēžu 
izveidošanu un radītu iespējas attīstītām biodegvielas paaudzēm. Pēc būtības jebkurš atbalsts 
ir pārejošs, un tam jānodrošina, ka tehnoloģijas un ieguldījumi pastāvēs pašas par sevi pēc 
noteiktā laika perioda.
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Grozījums Nr. 309
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana 
no tradicionālajām biodegvielām un, no 
otras puses, no biodegvielas, kas 
nodrošina papildu ieguvumus.
Dalībvalstis var veicināt ieguldījumus 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
attīstībā, kurām vajadzīgs laiks, lai tās 
kļūtu konkurētspējīgas.

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis ierobežotu laika periodu var 
veicināt tās biodegvielas izmantošanu vai 
ieguldījumus tās ražošanā, kas sniedz 
papildu ieguvumus, piešķirot atbalstu, 
kura pamatā ir dokumentēta informācija 
par raksturīgām siltumnīcefektu izraisošo 
gāzu emisijas samazināšanas 
neizmantotajām iespējām. Tas ļaus attīstīt 
labāku biodegvielas ražošanas ķēžu 
izveidošanu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā attīstītas biodegvielas definīcija ir pārāk šaura, un tehnoloģiski nosacīts atbalsts 
attīstītas biodegvielas ražošanai jāpiešķir, pamatojoties uz dokumentētiem sasniegumiem 
saistībā ar siltumnīcefektu radošajām gāzēm, t.i., ja ir neizmantotas iespējas siltumnīcefektu 
radošo gāzu samazināšanai. Tas atbilstu vajadzībai par labāku biodegvielas ražošanas ķēžu 
izveidošanu un radītu iespējas attīstītām biodegvielas paaudzēm. Pēc būtības jebkurš atbalsts 
ir pārejošs, un tam jānodrošina, ka tehnoloģijas un ieguldījumi pastāvēs pašas par sevi pēc 
noteiktā laika perioda.
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Grozījums Nr. 310
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 
papildu ieguvumus. Dalībvalstis var 
veicināt ieguldījumus atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju attīstībā, kurām 
vajadzīgs laiks, lai tās kļūtu 
konkurētspējīgas.

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, aļģēm, kā arī no 
neapūdeņotiem augiem, kas aug 
neauglīgās teritorijās, lai cīnītos pret 
pārtuksnešošanos, pienācīgi ņemot vērā 
dažādas izmaksas, ko radījusi enerģijas 
ražošana no tradicionālajām biodegvielām 
un, no otras puses, no biodegvielas, kas 
nodrošina papildu ieguvumus. Dalībvalstis 
var veicināt ieguldījumus atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju attīstībā, kurām 
vajadzīgs laiks, lai tās kļūtu 
konkurētspējīgas.

Or. en

Pamatojums

Aļģes ir potenciāls ilgtspējīgs biodegvielas ražošanas avots nākotnē.

Grozījums Nr. 311
Asne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas,
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
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ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 
papildu ieguvumus. Dalībvalstis var 
veicināt ieguldījumus atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju attīstībā, kurām 
vajadzīgs laiks, lai tās kļūtu 
konkurētspējīgas.

ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, aļģēm, kā arī no 
neapūdeņotiem augiem, kas aug 
neauglīgās teritorijās, lai cīnītos pret 
pārtuksnešošanos, pienācīgi ņemot vērā 
dažādas izmaksas, ko radījusi enerģijas 
ražošana no tradicionālajām biodegvielām 
un, no otras puses, no biodegvielas, kas 
nodrošina papildu ieguvumus. Dalībvalstis 
var veicināt ieguldījumus atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju attīstībā, kurām 
vajadzīgs laiks, lai tās kļūtu 
konkurētspējīgas.

Or. en

Pamatojums

Biodīzeļdevielas iegūšanas veidiem no aļģēm vai no augiem, kas aug neauglīgās zemes 
platībās, būs ārkārtīgi pozitīva ietekme uz CO2 emisiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 312
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstīm jāveicina tās biodegvielas 
izmantošana, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 
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papildu ieguvumus. Dalībvalstis var 
veicināt ieguldījumus atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju attīstībā, kurām 
vajadzīgs laiks, lai tās kļūtu 
konkurētspējīgas.

papildu ieguvumus. Dalībvalstīm jāveicina
ieguldījumi atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju attīstībā, kurām vajadzīgs laiks, 
lai tās kļūtu konkurētspējīgas.

Or. de

Pamatojums

Otrās paaudzes biodegvielas ražošana vairāk jāatbalsta, lai palielinātu tās efektivitāti 
turpmākajos gados.

Grozījums Nr. 313
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 
papildu ieguvumus. Dalībvalstis var 
veicināt ieguldījumus atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju attīstībā, kurām 
vajadzīgs laiks, lai tās kļūtu 
konkurētspējīgas.

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstīm jāveicina t tās biodegvielas 
izmantošana, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 
papildu ieguvumus. Dalībvalstīm jāveicina 
ieguldījumi šo un arī citu atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju pētniecībā un 
attīstībā, kurām vajadzīgs laiks, lai tās 
kļūtu konkurētspējīgas.

Or. en
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Grozījums Nr. 314
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstis var veicināt tās biodegvielas 
izmantošanu, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 
papildu ieguvumus. Dalībvalstis var 
veicināt ieguldījumus atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju attīstībā, kurām 
vajadzīgs laiks, lai tās kļūtu 
konkurētspējīgas.

(52) Izstrādājot atbalsta shēmas, 
dalībvalstīm jāveicina tās biodegvielas 
izmantošana, kura sniedz papildu 
ieguvumus, tostarp ieguvumus no 
dažādošanas, ko nodrošina, no vienas 
puses, biodegviela, kas ražota no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, pienācīgi ņemot vērā dažādas 
izmaksas, ko radījusi enerģijas ražošana no 
tradicionālajām biodegvielām un, no otras 
puses, no biodegvielas, kas nodrošina 
papildu ieguvumus. Dalībvalstīm jāveicina 
ieguldījumi atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju attīstībā, kurām vajadzīgs laiks, 
lai tās kļūtu konkurētspējīgas.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Tā kā šajā direktīvā 15. līdz 17. pantā 
paredzēto pasākumu sākotnējais mērķis ir 
nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību, 
saskaņojot noteikumus par ilgtspējību, 
kuri jāizpilda attiecībā uz biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo konkrētu 
iemeslu dēļ, un tādējādi dalībvalstu starpā 
atvieglojot tās biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā tirdzniecību, kuri atbilst 
minētajiem noteikumiem, to pamatā jābūt 

(53) Tā kā visu citu šajā direktīvā noteikto 
pasākumu sākotnējais mērķis ir vides 
aizsardzība, to pamatā ir Līguma 
175. panta 1. punkts.
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Līguma 95. pantam. Tā kā visu citu šajā 
direktīvā noteikto pasākumu sākotnējais 
mērķis ir vides aizsardzība, to pamatā ir 
Līguma 175. panta 1. punkts.

Or. en

Pamatojums

Vienīgais atbilstīgais juridiskais pamats ir 175. panta 1. punkts. Divi juridiskie pamati ir 
paredzēti sarežģītiem gadījumiem, ja vienlīdz svarīgi ir vairāki mērķi; tomēr šīs direktīvas 
galvenais mērķis ir vides aizsardzība, un arī gan spēkā esošā direktīva par atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, gan Biodegvielas direktīva ir pieņemtas saskaņā ar 175. panta 1. punktu. 
Turklāt svarīgākais to noteikumu mērķis, kuri attiecas uz biodegvielām, nav atvieglot 
tirdzniecību (noteiktie normatīvi nebūt nav saskaņoti), bet gan definēt ilgtspējības kritērijus.

Grozījums Nr. 316
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Jo īpaši jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pielāgot metodiskos principus un vērtības, 
kas vajadzīgas, lai novērtētu, vai vides 
ilgstpējības kritēriji ir izpildīti attiecībā uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, kā arī pielāgot degvielas 
siltumietilpību tehniskajam un 
zinātniskajam progresam. Ņemot vērā to, 
ka šie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, 
lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus 
elementus un papildinātu to ar 
metodoloģiskiem principiem un vērtībām, 
tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā,.

(55) Jo īpaši jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pielāgot metodiskos principus un vērtības, 
kas vajadzīgas, lai novērtētu, vai vides 
ilgstpējības kritēriji ir izpildīti attiecībā uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, kā arī pielāgot degvielas 
siltumietilpību tehniskajam un 
zinātniskajam progresam. Ņemot vērā to, 
ka šie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, 
lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus 
elementus un papildinātu to ar 
metodoloģiskiem principiem un vērtībām, 
tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā,. Tomēr, nosakot 
izmantojamos sākotnējos rādītājus 
siltumnīcefektu radošo gāzu emisiju 
aprēķināšanai biodegvielas un cita 
bioloģiska šķidrā kurināmā aprites ciklā, 
Komisijai jāņem vērā vērtības un datus, 
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ko ieguvusi Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome, īpaši attiecībā uz 
N2O emisijām. Tai turklāt jānodrošina, ka 
tā izmanto aktualizētus datus attiecībā uz 
rūpnieciskiem procesiem, kuriem ir 
nozīme biodegvielas un citu bioloģisko 
šķidro kurināmo aprites ciklā.

Or. fr

Pamatojums

Siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanai jābūt cieši saistītai ar stingriem 
ilgtspējības principiem, bet tas nebūs iespējams, ja vien aprēķināšanas metode nav tikusi 
aprēķināta visos ceturkšņos. Klimata pārmaiņu starpvaldību padome ir iestāde, kurā strādā 
galvenie speciālisti. Rezultātā būtu pārsteidzoši, ja tās dati netiktu pieņemti, ņemot vērā, ka 
Vācija, Nīderlande, Apvienotā Karaliste un Francija jau ir izvēlējušās tos izmantot.

Grozījums Nr. 317
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Jo īpaši jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pielāgot metodiskos principus un vērtības, 
kas vajadzīgas, lai novērtētu, vai vides 
ilgstpējības kritēriji ir izpildīti attiecībā uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, kā arī pielāgot degvielas 
siltumietilpību tehniskajam un 
zinātniskajam progresam. Ņemot vērā to, 
ka šie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, 
lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus 
elementus un papildinātu to ar 
metodoloģiskiem principiem un vērtībām, 
tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā,.

(55) Jo īpaši jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pielāgot metodiskos principus un vērtības, 
kas vajadzīgas, lai novērtētu, vai vides un 
sociālie ilgstpējības kritēriji ir izpildīti 
attiecībā uz enerģijas iegūšanai 
izmantojamo biomasu, kā arī pielāgot 
degvielas siltumietilpību tehniskajam un 
zinātniskajam progresam. Ņemot vērā to, 
ka šie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, 
lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus 
elementus un papildinātu to ar 
metodoloģiskiem principiem un vērtībām, 
tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā,.

Or. en
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Pamatojums

Ilgtspējības kritērijs, siltumnīcefektu radošo gāzu emisiju aprēķināšana, kā arī tipiskās un 
sākotnējās vērtības VII pielikumā attiecībā uz visu enerģijas iegūšanai izmantojamo biomasu 
Komisijai jānovērtē regulāri saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 318
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Jo īpaši jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pielāgot metodiskos principus un vērtības, 
kas vajadzīgas, lai novērtētu, vai vides 
ilgstpējības kritēriji ir izpildīti attiecībā uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, kā arī pielāgot degvielas 
siltumietilpību tehniskajam un 
zinātniskajam progresam. Ņemot vērā to, 
ka šie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, 
lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus 
elementus un papildinātu to ar 
metodoloģiskiem principiem un vērtībām, 
tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā,.

(55) Jo īpaši jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pielāgot metodiskos principus un vērtības, 
kas vajadzīgas, lai novērtētu, vai vides un 
sociālie ilgstpējības kritēriji ir izpildīti 
attiecībā uz biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kā arī pielāgot degvielas 
siltumietilpību tehniskajam un 
zinātniskajam progresam. Ņemot vērā to, 
ka šie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, 
lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus 
elementus un papildinātu to ar 
metodoloģiskiem principiem un vērtībām, 
tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā,.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10% 

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 7% 
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biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta naftas un dīzeļdegvielas patēriņā 
līdz 2020. gadam, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, tos labāk iespējams sasniegt 
Kopienas līmenī; Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai,

biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta naftas un dīzeļdegvielas patēriņā 
līdz 2020. gadam, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, tos labāk iespējams sasniegt 
Kopienas līmenī; Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai,

Or. en

Pamatojums

Mērķis par 10 % enerģijas ražošanu no biomasas var negatīvi ietekmēt uzturu un citas būtiski 
nozīmīgas jomas, tādēļ mērķis par 7 % ir reālāks un vairāk atbilst ilgtspējības kritērijam.

Grozījums Nr. 320
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10% 
biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta naftas un dīzeļdegvielas
patēriņā līdz 2020. gadam, ņemot vērā 
pasākuma mērogu, tos labāk iespējams 
sasniegt Kopienas līmenī; Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
izklāstīto proporcionalitātes principu šī 
direktīva paredz tikai to, kas vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai,

Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 8 %
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
katras dalībvalsts transporta nozares 
patēriņā līdz 2020. gadam, ņemot vērā 
pasākuma mērogu, tos labāk iespējams 
sasniegt Kopienas līmenī; Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
izklāstīto proporcionalitātes principu šī 
direktīva paredz tikai to, kas vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai,

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Mechtild Rothe un Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10% 
biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta naftas un dīzeļdegvielas patēriņā 
līdz 2020. gadam, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, tos labāk iespējams sasniegt 
Kopienas līmenī; Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai,

Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, saistošo 
mērķi par 20% atjaunojamo enerģijas avotu 
īpatsvaru Kopienas kopējā galīgajā 
energopatēriņā un 10% no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūto enerģijas 
īpatsvaru katras dalībvalsts transporta 
nozarē līdz 2020. gadam, ņemot vērā 
pasākuma mērogu, tos labāk iespējams 
sasniegt Kopienas līmenī; Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
izklāstīto proporcionalitātes principu šī 
direktīva paredz tikai to, kas vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai,

Or. en

Pamatojums

2007. gada marta Eiropadomē panāca vienošanos par saistoša mērķa noteikšanu, kas paredz 
20 % atjaunīgo enerģijas avotu īpatsvara panākšanu līdz 2020. gadam. Turklāt ar šo 
direktīvu nosaka mērķi par atjaunīgo enerģijas avotu 10 % īpatsvara panākšanu transporta 
nozarē līdz 2020. gadam.  Tādēļ šis apsvērums ir attiecīgi jāgroza, lai saskaņotu to.

Grozījums Nr. 322
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 

(57) Tā kā dalībvalstis pašas nevar pilnībā 
sasniegt vispārīgos mērķus, proti, 20% 
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atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10% 
biodegvielas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta naftas un dīzeļdegvielas
patēriņā līdz 2020. gadam, ņemot vērā 
pasākuma mērogu, tos labāk iespējams 
sasniegt Kopienas līmenī; Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
izklāstīto proporcionalitātes principu šī 
direktīva paredz tikai to, kas vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai,

atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru 
Kopienas kopējā energopatēriņā un 10% 
no atjaunīgajiem avotiem iegūtās 
enerģijas īpatsvara katras dalībvalsts 
transporta nozares patēriņā līdz 
2020. gadam, ņemot vērā pasākuma 
mērogu, tos labāk iespējams sasniegt 
Kopienas līmenī; Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
paredz tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu 
sasniegšanai,

Or. sl

Grozījums Nr. 323
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
57.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57.a) Vides aizsardzības pasākumu, 
piemēram, Ūdens pamatdirektīvas,  
vienpusēja transponēšana var pakļaut 
briesmām vispārīgāku vides un 
enerģētikas, tostarp klimata aizsardzības 
mērķu īstenošanu,  Tādēļ attiecībā uz 
likumdošanas projektiem, īpaši vides 
jomā, jāņem vērā tas, kā tie ietekmēs 
atjaunīgās enerģijas izmantošanu, lai 
iespēju robežās izvairītos no interešu 
konfliktiem.

Or. de

Pamatojums

Vispārējas vides un enerģētikas politikas stratēģijas interesēs jāņem vērā ES vides un klimata 
mērķu īstenošanas savstarpējā ietekme un jāizvairās no konfliktiem.
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Grozījums Nr. 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā 
izklāsta noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai un to 
iekļaušanai ES enerģijas iekšējā tirgū, lai 
palielinātu apgādes drošību, vides 
aizsardzību, konkurētspēju un ES 
industriālo līderību. Tajā paredz obligātos 
dalībvalstu un Kopienas līmeņa mērķus
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas kopējā īpatsvara 
sasniegšanai elektroenerģijas patēriņā, lai 
nodrošinātu, ka 2020. gadā vismaz 20 %  
enerģijas no ES galīgā patēriņa tiks iegūti 
no atjaunīgajiem avotiem, bet savukārt 
vismaz 10 % no galīgā naftas un 
dīzeļdegvielas patēriņa transporta nozarē 
tiks iegūti no šiem enerģijas avotiem. Tajā 
izklāsta noteikumus par valsts atbalsta 
shēmu aizsardzību un sīki izstrādātiem 
valstu rīcības plāniem atjaunojamo 
enerģijas avotu jomā, kā arī par 
starpvalstu elastīguma nodrošināšanas 
pasākumiem šo mērķu sasniegšanai, par 
administratīvajām procedūrām un 
pieslēgumu atjaunīgās enerģijas 
infrastruktūrai. Tajā nosaka vides un 
sociālos ilgtspējības kritērijus no biomasas 
iegūtajai enerģijai.

Or. es
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Grozījums Nr. 325
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai, lai 
nostiprinātu spēkā esošās valsts atbalsta 
sistēmas dalībvalstīs, apvienojot tās 
Eiropas enerģētikas politikā, kura kļūst 
aizvien neatkarīgāka no trešajām valstīm, 
Eiropas Savienībai sniedzot lielāku 
energoapgādes drošību, konkurētspēju un 
vadošo pozīciju nozarē. Tajā paredz 
obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem Eiropas 
Savienībā un atsevišķās dalībvalstīs. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Or. de

Pamatojums

ES izdzīvošanai nākotnē ir ārkārtīgi svarīgi panākt lielāku enerģētikas neatkarību no 
trešajām valstīm un tādējādi palielināt energoapgādes drošību un enerģētikas konkurenci 
Eiropā.



PE407.891v01-00 52/109 AM\728453LV.doc

LV

Grozījums Nr. 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai, lai 
nostiprinātu spēkā esošās valsts atbalsta 
sistēmas dalībvalstīs, apvienojot tās 
Eiropas enerģētikas politikā, kura kļūst 
aizvien neatkarīgāka no trešajām valstīm, 
Eiropas Savienībai sniedzot lielāku 
energoapgādes drošību, konkurētspēju un 
vadošo pozīciju nozarē. Tajā paredz 
obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem Eiropas 
Savienībā un atsevišķās dalībvalstīs. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Or. de

Pamatojums

ES izdzīvošanai nākotnē ir ārkārtīgi svarīgi panākt lielāku enerģētikas neatkarību no 
trešajām valstīm un tādējādi palielināt energoapgādes drošību un enerģētikas konkurenci 
Eiropā.
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Grozījums Nr. 327
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai un to 
iekļaušanai enerģijas iekšējā tirgū. Šīs 
direktīvas mērķis ir palielināt 
atjaunojamo enerģijas avotu daļu 
elektrības, apkures un dzesēšanas un 
transporta nozarē, lai sasniegtu Kopienas 
atjaunojamās enerģijas mērķi vismaz 
20 % apmērā līdz 2020. gadam un 
tādējādi veicinātu energoapgādes drošību, 
samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
veicinot tehnoloģiju attīstību un 
nodrošinot nodarbinātības un reģionu 
attīstības iespējas, īpaši lauku apgabalos.
Tajā paredz obligātos mērķus no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas kopējā un starpposma īpatsvara 
sasniegšanai elektroenerģijas patēriņā, kā 
arī mērķi šādas enerģijas īpatsvaram 
transporta nozarē. Tajā izklāsta noteikumus 
par izcelsmes apliecinājumiem, 
administratīvajām procedūrām un 
pieslēgumu elektrotīklam saistībā ar 
enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. Tajā nosaka vides 
ilgtspējības kritērijus biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam.

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj šīs direktīvas galvenais mērķis.
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Grozījums Nr. 328
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz indikatīvos mērķus no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas kopējā īpatsvara sasniegšanai 
elektroenerģijas patēriņā, kā arī mērķi 
šādas enerģijas īpatsvaram transporta 
nozarē. Tajā izklāsta noteikumus par 
izcelsmes apliecinājumiem, 
administratīvajām procedūrām un 
pieslēgumu elektrotīklam saistībā ar 
enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. Tajā nosaka vides 
ilgtspējības kritērijus biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam.

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami jāpalielina atjaunojamo enerģijas avotu ģenerētas enerģijas īpatsvars kopējā 
energopatēriņā, tomēr nevar pārsteidzīgi noteikt obligātus mērķus, kurus nav iespējams 
ilgtspējīgi sasniegt paredzētajā termiņā.

Grozījums Nr. 329
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
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īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, mērķi šādas enerģijas īpatsvaram 
transporta nozarē, kā arī 
energoefektivitātes uzlabošanai transporta 
nozarē. Tajā izklāsta noteikumus par 
izcelsmes apliecinājumiem, 
administratīvajām procedūrām un 
pieslēgumu elektrotīklam saistībā ar 
enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. Tajā nosaka vides 
ilgtspējības kritērijus biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam.

Or. en

Pamatojums

Tā kā atjaunojamās enerģijas mērķis ir procentuāls mērķis, ir īpaši būtiski to apsvērt kopā ar 
pasākumiem, kas paredzēti, lai samazinātu kopējo enerģijas pieprasījumu.

Grozījums Nr. 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
enerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem un jo īpaši no biomasas.
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Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji ir jāattiecina ne tikai uz biodegvielu, kas ir maza daļa no atjaunojamiem 
energoresursiem; tiem jāattiecas uz ilgtspējīgām atjaunojamās enerģijas kategorijām, kā arī 
uz jebkuras biomasas izmantošanu enerģijas ieguvei.

Grozījums Nr. 331
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam.

Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanas veicināšanai. Tajā 
paredz obligātos mērķus no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas kopējā 
īpatsvara sasniegšanai elektroenerģijas 
patēriņā, kā arī mērķi šādas enerģijas 
īpatsvaram transporta nozarē. Tajā izklāsta 
noteikumus par izcelsmes 
apliecinājumiem, administratīvajām 
procedūrām un pieslēgumu elektrotīklam 
saistībā ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tajā 
nosaka vides ilgtspējības kritērijus 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam. Tās pamatā ir Direktīvā 
2003/30/EK noteiktās definīcijas.  

Or. fr

Pamatojums

Ir jāsaglabā to definīciju nepārtraukta ievērošana, kuras īsteno praksē ar turpmākām 
direktīvām.
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Grozījums Nr. 332
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija;
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, centrālapkures, aerotermālā,
viļņu, plūdmaiņu enerģija, hidroenerģija 
(termālā un hidroenerģija) un
notekūdeņu dūņas, biomasas enerģija,
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

Or. de

Pamatojums

Atjaunojamo enerģijas avotu definīcija ir jāatjauno un jāpaplašina komitoloģijas procedūrā 
saskaņā ar tehnikas attīstību.  Piemēram, trūkst notekūdeņu dūņu, jaukto frakciju utt.  Ūdeni 
var un vajag izmantot ne tikai hidroenerģijas iegūšanai, bet arī kā siltuma avotu (kā līdzekli 
siltumsūkņos).

Grozījums Nr. 333
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija;
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
gaisa, ūdens, zemes dzīļu, ģeotermālā, 
viļņu, plūdmaiņu enerģija, hidroenerģija un 
biomasas enerģija, atkritumu poligonu un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes, 
notekūdeņu dūņas un biogāzes.

Or. de
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Pamatojums

Gaiss, ūdens, zemes dzīles un notekūdeņu dūņas arī ir iespējamie atjaunojamās enerģijas 
avoti, īpaši saistībā ar nākotnes jauninājumiem enerģijas ražošanā atjaunojamās enerģijas 
nozarē.

Grozījums Nr. 334
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija; 
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
aerotermālā, ģeotermālā, hidrotermālā, 
viļņu, plūdmaiņu enerģija, hidroenerģija un 
biomasas enerģija, atkritumu poligonu un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un 
biogāzes.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā minētajā definīcijā ir iekļauti enerģijas avoti, kurus var uzmantot elektrības 
ražošanā. Tā kā direktīva attiecas arī uz apkuri un dzesēšanu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, ir jāiekļauj arī avoti, kurus var izmantot dzesēšanai un apkurei. Apkurei un 
dzesēšanai var izmantot siltumenerģiju ne tikai no zemes, bet arī gaisa un ūdens. Tādējādi 
direktīvā ņem vērā ne tikai ģeotermālo enerģiju, bet arī aerotermālo enerģiju (= 
siltumenerģiju no gaisa) un hidrotermālo enerģiju (= siltumenerģiju no ūdens).

Grozījums Nr. 335
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
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nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija; 
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
sālsūdens osmozes, hidroenerģija un 
biomasas enerģija, atkritumu poligonu un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un 
biogāzes.

Or. en

Pamatojums

Sālsūdens osmoze ir jauna tehnoloģija, kurā elektrību ražo no spiediena atšķirībām, kuras 
iegūst osmozē starp sālsūdens un saldūdens daļiņām. Sālsūdens osmoze ir iespējama īpaši 
tajās vietās, kur upes ietek jūrā. 

Grozījums Nr. 336
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija; 
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
apkārtējā gaisa, ģeotermālā, viļņu, 
plūdmaiņu enerģija, osmozes, hidroenerģija 
un biomasas enerģija, atkritumu poligonu 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un 
biogāzes.

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņos izmantotais apkārtējais gaiss direktīvā ir īpaši jāatzīmē kā atjaunojamās 
enerģijas avots. Tādējādi definīcija būtu saskaņā ar priekšlikumu siltumsūkņos izmantotā 
apkārtējā gaisa vai ģeotermālās enerģijas iekļaušanu attiecīgās dalībvalsts atjaunojamās 
enerģijas mērķī. Osmozes enerģijai ir iespējas izmantot sālsūdens koncentrācijas gradientu 
starp sālsūdeni un saldūdeni, un to arī varētu skaidri atzīt par atjaunojamo enerģiju.
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Grozījums Nr. 337
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija;
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
apkārtējā gaisa, ģeotermālā, viļņu, 
plūdmaiņu enerģija, osmozes, hidroenerģija 
un biomasas enerģija, atkritumu poligonu 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un 
biogāzes.

Or. en

Pamatojums

Siltumsūkņos izmantotais apkārtējais gaiss direktīvā ir īpaši jāatzīmē kā atjaunojamās 
enerģijas avots. Tādējādi definīcija būtu saskaņā ar priekšlikumu siltumsūkņos izmantotā 
apkārtējā gaisa vai ģeotermālās enerģijas iekļaušanu attiecīgās dalībvalsts atjaunojamās 
enerģijas mērķī. Osmozes enerģijai ir iespējas izmantot sālsūdens koncentrācijas gradientu 
starp sālsūdeni un saldūdeni, un tā arī ir skaidri jāatzīst par atjaunojamo enerģiju.

Grozījums Nr. 338
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija;
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
apkārtējā gaisa, ģeotermālā, viļņu, 
plūdmaiņu enerģija, osmozes enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija,
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

Or. fr
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Pamatojums

Apkārtējais gaiss ir jāuzskata par atjaunojamās enerģijas avotu, jo to izmanto siltumsūkņos.

Grozījums Nr. 339
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija;
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija, sniega 
enerģija, atkritumu poligonu un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un 
biogāzes. Atkritumsiltumu, kuru iegūst 
X pielikumā minētajos procesos un kurš 
atbilst Y pielikumā minētajiem 
efektivitātes kritērijiem, šajā direktīvā arī 
uzskata par atjaunojamo avotu.

Or. en

Pamatojums

Efektīvs veids, kā atjaunojamo enerģijas avotu direktīvā izvairīties no aplamā stimula 
izmantot primāro enerģiju, nevis atkritumenerģiju, ir šīs direktīvas darbības jomā 
atkritumenerģiju uzskatīt par atjaunojamo enerģiju, ja ir ievēroti iepriekš noteikti primāro 
procesu efektivitātes kritēriji. Dažās stacijās dzesēšanai izmanto sniegu, un tāpēc tas ir 
jāiekļauj atjaunojamo enerģijas avotu definīcijā.

Grozījums Nr. 340
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem (a) „enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem 
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enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija; 
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes.

enerģijas avotiem” ir atjaunojamie 
nefosilie enerģijas avoti: vēja, saules, 
ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, 
hidroenerģija un biomasas enerģija,
atkritumu poligonu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes, 
koģenerācijas stacijās iegūtais 
atkritumsiltums, dabiskā dzesēšana; 
Komisija, rīkojoties saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru, šo definīciju var pielāgot 
tehnikas attīstībai.

Or. en

Pamatojums

„Atkritumsiltums” ir siltumenerģijas pārpalikums no elektroenerģijas ražošanas vai citiem 
rūpnieciskiem procesiem, un tas ir jāuzskata par enerģiju no atjaunojamiem avotiem. 
„Dabiskā dzesēšana” ir dzesēšana jūras, ezeru un upju dziļumā.

Lai ņemtu vērā jaunu avotu un  tehnoloģiju iespējamo attīstību, Komisijai ir jābūt tiesībām 
grozīt definīciju, izmantojot komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 341
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, rīkojoties saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru, šo definīciju var pielāgot 
tehnikas attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Atjaunojamās elektroenerģijas direktīvu 2001/77 atjaunojamās enerģijas 
definīcijā nav iekļauti vairāki avoti un tehnoloģijas, piemēram, notekūdeņu dūņas. Lai ņemtu 
vērā jauno tehnoloģiju iespējamo attīstību, Komisijai ir jābūt tiesībām grozīt definīciju, 
izmantojot komitoloģijas procedūru.
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Grozījums Nr. 342
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šai definīcijai ir jāatspoguļo tehnikas 
attīstība, un Komisija to var pielāgot ar 
21. panta 3. punktā minēto procedūru.

Or. de

Pamatojums

Lai ņemtu vērā jauno tehnoloģiju attīstību, Komisijai ir jābūt tiesībām grozīt definīciju, 
izmantojot komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 343
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
2. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) „aerotermālā enerģija” ir enerģija, 
kas siltumenerģijas veidā atrodas gaisā;

Or. en

Pamatojums

ES tiesību aktos nav atrodama saskaņota aerotermālās, ģeotermālās un hidrotermālās 
enerģijas definīcija. Tāpēc direktīvā ir jāsniedz šīs definīcijas.

„Aerotermālā enerģija” attiecas uz gaisā (Zemes atmosfērā) esošo siltumenerģiju.
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Grozījums Nr. 344
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) „ģeotermālā enerģija” ir enerģija, 
kas siltumenerģijas veidā atrodas zem 
zemes garozas;

Or. en

Pamatojums

ES tiesību aktos nav atrodama saskaņota aerotermālās, ģeotermālās un hidrotermālās 
enerģijas definīcija. Tāpēc direktīvā ir jāsniedz šīs definīcijas.

„Ģeotermālā enerģija” attiecas uz siltumenerģiju, kura atrodas zem zemes garozas.

Grozījums Nr. 345
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ac punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ac) „hidrotermālā enerģija” ir enerģija, 
kas siltumenerģijas veidā atrodas 
virszemes ūdeņos;

Or. en

Pamatojums

ES tiesību aktos nav atrodama saskaņota aerotermālās, ģeotermālās un hidrotermālās 
enerģijas definīcija. Tāpēc direktīvā ir jāsniedz šīs definīcijas.

„Hidrotermālā enerģija” attiecas uz siltumenerģiju, kura atrodas virszemes ūdeņos 
(piemēram, upēs, ezeros vai jūrā).
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Grozījums Nr. 346
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa” ir bioloģisks materiāls, kas 
nav pilnībā sadalījies vai pārakmeņojies;

Or. en

Pamatojums

Biomasai ir dota ierobežojoša definīcija, uzskaitot nozaru produktus, kuru atkritumus uzskata 
par biomasu. Plašāka un vispārīgāka definīcija nodrošinātu, ka tiek ietverta arī dažādu veidu 
biomasa.

Grozījums Nr. 347
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa” ir bioloģisks materiāls, kas 
nav pilnībā sadalījies vai pārakmeņojies;

Or. en

Pamatojums

Biomasas definīcija ir pārāk šaura un neattiecas uz noteiktiem/jauniem atjaunojamās 
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enerģijas avotiem (piemēram, aļģēm). Plašāka definīcija ļautu pamanīt dažādus biomasas 
veidus. Ekoloģijā biomasu definē kā organisku vielu.

Grozījums Nr. 348
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), bioloģiski 
noārdāmās rūpniecības un sadzīves 
atkritumu frakcijas, kā arī notekūdeņu 
dūņas;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības,
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kūdra, kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

Or. en

Pamatojums

Kūdra ir daļēji satrūdējušu augu atlieku bioloģiski noārdāma frakcija un nozīmīgs 
atjaunojamās enerģijas avots daudzās Eiropas valstīs, piemēram, Īrijā, Somijā, Igaunijā, 
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Apvienotajā Karalistē (Skotijā),Polijā, Ziemeļvācijā, Nīderlandē, Zviedrijā un Dānijā.

Grozījums Nr. 350
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu, kā arī akvakultūras
frakcijas;

Or. en

Pamatojums

Aļģes ir aizvien pieaugošs enerģijas avots, tāpēc šajā pantā ir jāiekļauj termins 
„akvakultūra”. 

Grozījums Nr. 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
akvakultūras, mežsaimniecības un ar to 
saistīto nozaru produktu, atkritumu un 
atlieku bioloģiski noārdāmās frakcijas 
(tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes 
vielas), kā arī bioloģiski noārdāmās 
rūpniecības un sadzīves atkritumu 
frakcijas;

Or. es
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Pamatojums

Biomasas definīcija Komisijas priekšlikumā neietver akvakultūras produktus, no kuriem viens 
piemērs ir jūras aļģes, kuras tiek uzskatītas par iespējami vērtīgu izejvielu otrās paaudzes 
biodīzeļdegvielas ražošanā.

Grozījums Nr. 352
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas un frakcijas, 
kuras, apstrādājot augstā temperatūrā, 
var pārveidot gāzē; 

Or. it

Pamatojums

Grozījums vienkārši papildina tekstā doto biomasas definīciju.

Grozījums Nr. 353
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
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sadzīves atkritumu frakcijas; sadzīves atkritumu frakcijas, kurām nav 
fosila izcelsme;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu ar direktīvas darbības jomu saistītās neskaidrības, biomasas definīcija ir 
jāprecizē, īpaši neiekļaujot minerālu pārstrādes procesā radušos blakusproduktus.

Grozījums Nr. 354
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas;

(b) „biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktu, atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmās frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
bioloģiski noārdāmās rūpniecības un 
sadzīves atkritumu frakcijas, kurām nav 
fosila izcelsme;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu ar direktīvas darbības jomu saistītās neskaidrības, biomasas definīcija ir 
jāprecizē, īpaši neiekļaujot minerālu pārstrādes procesā radušos blakusproduktus.

Grozījums Nr. 355
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „galīgais elektroenerģijas patēriņš” ir (c) „galīgais elektroenerģijas patēriņš” ir 
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energoresursi, ko elektroenerģijas 
izmantošanas nolūkos piegādā ražošanas 
nozarei, transporta nozarei, 
mājsaimniecībām, pakalpojumu, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarei; tostarp 
elektroenerģijas un apkures patēriņš, kas 
enerģētikas nozarē izmantots 
elektroenerģijas un apkures ražošanai, kā 
arī elektroenerģijas padeves pārtraukumi 
un apkures sadale;

energoresursi, ko elektroenerģijas 
izmantošanas nolūkos piegādā 
galapatērētājam, tostarp elektroenerģijas 
un apkures patēriņš, kas enerģētikas nozarē 
izmantots elektroenerģijas un apkures 
ražošanai, kā arī elektroenerģijas padeves 
pārtraukumi un apkures sadale;

Or. en

Pamatojums

Galapatērētājs ir kategorija, kura iekļauj visas pārējās kategorijas.

Grozījums Nr. 356
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „galīgais elektroenerģijas patēriņš” ir 
energoresursi, ko elektroenerģijas 
izmantošanas nolūkos piegādā ražošanas 
nozarei, transporta nozarei, 
mājsaimniecībām, pakalpojumu, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarei; tostarp 
elektroenerģijas un apkures patēriņš, kas 
enerģētikas nozarē izmantots 
elektroenerģijas un apkures ražošanai, kā 
arī elektroenerģijas padeves pārtraukumi 
un apkures sadale;

(c) galīgais elektroenerģijas patēriņš” ir 
energoresursi, ko elektroenerģijas 
izmantošanas nolūkos piegādā ražošanas 
nozarei, transporta nozarei, 
mājsaimniecībām, pakalpojumu, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarei;

Or. de

Pamatojums

Galapatēriņa aprēķināšanas pamatā ir jābūt starptautiskās terminoloģijas un statistikas 
paralēlai saskaņošanai.
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Grozījums Nr. 357
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei vai dzesēšanai;

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir tādas termiskās 
elektroenerģijas sadale tvaika, karsta ūdens 
vai atdzesētu šķidrumu veidā, izmantojot
tīklu, no centrālā elektroenerģijas 
ražošanas avota vienam vai vairākiem 
patērētājiem, no kuras vismaz 50 % iegūst 
no atkritumsiltuma, termoelektrocentrālēs 
vai no atjaunojamiem enerģijas avotiem;

Or. de

Pamatojums

Enerģiju izmanto ne tikai ēkās, bet arī rūpnīcās, uz kurām var arī neattiekties vārds „ēkas”. 
Lai izvairītos no dažādas interpretācijas, ir jālieto neitrālais termins „patērētājs”.

Grozījums Nr. 358
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei vai dzesēšanai;

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām vai rūpniecības nozares 
patērētājiem telpu vai rūpnieciskai apkurei 
vai dzesēšanai;

Or. de
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Pamatojums

Ir jābūt skaidri saprotamam, ka šī definīcija ietver apkuri un dzesēšanu rūpniecības nozares 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 359
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei vai dzesēšanai;

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei, dzesēšanai vai karstā ūdensvada 
ūdens sagatavošanai;

Or. en

Pamatojums

Centralizētā siltumapgāde attiecas ne tikai uz telpu vai rūpniecisko apkuri, bet arī uz 
ūdensvada ūdens karsēšanu. Apmierinot šīs vajadzības, centralizētā siltumapgāde dod 
ieguldījumu fosilā kurināmā aizstāšanā.

Grozījums Nr. 360
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
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apkurei vai dzesēšanai; apkurei, dzesēšanai vai karstā ūdensvada 
ūdens sagatavošanai;

Or. en

Pamatojums

Centralizēto apkuri plaši izmanto karstā ūdens sagatavošanā. Tas ir jāiekļauj direktīvā.

Grozījums Nr. 361
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei vai dzesēšanai;

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei, dzesēšanai vai ūdens karsēšanai;

Or. en

Pamatojums

Centralizēto siltumapgādi izmanto ne tikai telpu vai rūpnieciskai apkurei vai dzesēšanai, bet 
arī  ūdens karsēšanai ēkās.

Grozījums Nr. 362
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 

(d) „centralizētā siltumapgāde vai 
dzesēšana” ir termiskās elektroenerģijas 
sadale tvaika, karsta ūdens vai atdzesētu 
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šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei vai dzesēšanai;

šķidrumu veidā, izmantojot tīklu, no 
centrālā elektroenerģijas ražošanas avota 
uz daudzām ēkām telpu vai rūpnieciskai 
apkurei, dzesēšanai vai ūdens karsēšanai;

Or. en

Pamatojums

Centralizēto siltumapgādi izmanto ne tikai telpu vai rūpnieciskai apkurei vai dzesēšanai, bet 
arī  ūdens karsēšanai ēkās.

Grozījums Nr. 363
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) „zemes siltums” ir saules enerģija, 
kura atrodas zemes garozas augšējos 
slāņos un kuru iegūst no iežiem, ūdens un 
dažādu veidu mīkstās augsnes; 

Or. sv

Pamatojums

Siltumenerģijas iegūšanā no zemes un pamatiežiem izmanto dažādas metodes. Tā kā dažādas 
dalībvalstis piemēro dažādus ietekmes uz vidi novērtējumus un atļaujas izsniegšanas kārtību 
atkarībā no tā, vai iegūtais siltums ir zemes siltums (uzkrātā saules enerģija), vai ģeoloģiskas 
izcelsmes ģeotermālais siltums, un definīcijās ir jāprecizē atšķirība.

Grozījums Nr. 364
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) „ģeotermālā enerģija” ir enerģija, 
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kas rodas ģeoloģiskā procesā un 
siltumenerģijas veidā atrodas zem zemes 
garozas;

Or. sv

Pamatojums

Siltumenerģijas iegūšanā no zemes un pamatiežiem izmanto dažādas metodes. Tā kā dažādas 
dalībvalstis piemēro dažādus ietekmes uz vidi novērtējumus un atļaujas izsniegšanas kārtību 
atkarībā no tā, vai iegūtais siltums ir zemes siltums (uzkrātā saules enerģija), vai ģeoloģiskas 
izcelsmes ģeotermālais siltums, un definīcijās ir jāprecizē atšķirība.

Grozījums Nr. 365
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „biodegvielas” ir šķidrā vai gāzveida 
degviela, ko izmanto transporta nozarē un 
iegūst no biomasas;

(f) „biodegvielas” ir šķidrā vai gāzveida 
degviela, ko izmanto transporta nozarē un 
iegūst no biomasas saskaņā ar 
VII pielikumu;

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu nepārtrauktību un juridisku noteiktību, ir jāpārņem Direktīvas 2003/30/EK 
2. pantā iekļautās definīcijas. Biometanola definīcija jāpiemēro spēkā esošajai 
nomenklatūrai.

Grozījums Nr. 366
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
2. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „biodegvielas” ir šķidrā vai gāzveida 
degviela, ko izmanto transporta nozarē un 

(f) „biodegvielas” ir šķidrā vai gāzveida 
degviela, ko izmanto transporta nozarē un 
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iegūst no biomasas; iegūst no biomasas;1

____________
1 Biodegvielu apakškategorijas nosaka, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
8. maija Direktīvu 2003/30/EK par biodegvielas un 
citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas 
veicināšanu transportā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2003/30/EK ir minētas precīzas definīcijas par biodegvielām, un tāpēc šī direktīva 
ir jāmin zemsvītras piezīmē.

Grozījums Nr. 367
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
2. pants – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „celulozes biodegviela”: biodegviela, 
ko iegūst no jebkāda veida celulozes vai 
lignīna, kas iegūti no atjaunojamās 
biomasas;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Henrik Lax

Direktīvas priekšlikums
2. pants – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „mitrzeme” ir zemes platība, kuru 
nepārtraukti klāj ūdens vai kura ir 
piesātināta ar ūdeni;

Or. en
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Pamatojums

Tā kā mitrzeme ir 15. pantā aprakstīto ilgtspējas kritēriju daļa, tā ir jādefinē. Tomēr ir 
augsnes, kas nav mitrzemes, bet kuras klāj ūdens ievērojamu laika posmu gadā, īpaši ja ir 
lietaini laika apstākļi. Tāpēc par mitrzemes kritēriju var noteikt tikai pastāvīgu ūdens 
pārklājumu.

Grozījums Nr. 369
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) „neizmantojama, noplicināta vai 
mazauglīga zeme” ir zemes platība, kas 
nav un kopš 1990. gada nav bijusi mežs 
vai mitrājs, kam nav augsta saglabāšanas 
vērtība vai kas neatrodas īpaši vērtīgas 
saglabājamās zemes tuvumā, vērtīgās 
dabas teritorijās vai valsts aizsargātās 
teritorijās un kas nav izmantota 
lauksaimniecības mērķiem vismaz 
10 gadus; tomēr šis laika posms var būt 
īsāks vai garāks atkarībā no tā, vai šī 
zeme atrodas Ziemeļeiropā vai 
Dienvideiropā, kā arī dēļ tādiem 
faktoriem kā augstums, klimata zona vai 
tradicionālā flora un fauna;

Or. sv

Pamatojums

Dalībvalstīs atšķiras nostāja, ko uzskata par neizmantojamu, noplicinātu vai mazauglīgu 
zemi, kā arī iemesli, kāpēc noteiktu veidu zemi ierindo šajā kategorijā. Ziņojumā piemērotie 
ierobežojumi neder valstīs, kurās dabiskais mežu augšanas cikls ir apmēram 100 – 120 gadu. 
Tāpēc Skandināvijas ziemeļdaļu (kura veido apmēram 50 % no šīm valstīm) nevar uzskatīt 
par noplicinātu zemi. Dažās Eiropas daļās zemei var ļaut atjaunoties ilgāku laika posmu, lai 
saglabātu tradicionālo floru un faunu.
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Grozījums Nr. 370
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„izcelsmes apliecinājums” ir elektroniska 
formāta dokuments, ko izmanto par 
pierādījumu, ka attiecīgo enerģijas apjomu 
ražoja, izmantojot atjaunojamos enerģijas 
avotus;

(g) „izcelsmes apliecinājums” ir 
elektroniska formāta dokuments, ko 
izmanto par pierādījumu, ka attiecīgo 
enerģijas apjomu ražoja, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, un to var 
pārsūtīt saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem;

Or. de

Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumu nodošanai ir jābūt vienotai prasībai, lai ES mērķus varētu sasniegt 
ar vismazākām iespējamām izmaksām pilsoņiem. Noteikumi par gadījumiem, kad izcelsmes 
apliecinājumu tirdzniecība negatīvi ietekmē dalībvalsts piegādes drošību, ir paredzēti 
9. pantā.

Grozījums Nr. 371
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
2. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „izcelsmes apliecinājums” ir 
elektroniska formāta dokuments, ko 
izmanto par pierādījumu, ka attiecīgo 
enerģijas apjomu ražoja, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus;

(g) „izcelsmes apliecinājums” ir 
elektroniska formāta dokuments, ko 
izmanto par pierādījumu, ka attiecīgo 
enerģijas apjomu ražoja, izmantojot 
ilgtspējīgus atjaunojamos enerģijas avotus;

Or. en
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Grozījums Nr. 372
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „transfertu uzskaites sertifikāts 
(TUS)” ir īpaši marķēts elektroniska 
formāta dokuments, kas pierāda to, ka 
noteikts enerģijas apjoms ir iegūts no 
atjaunojamās enerģijas avotiem, un ko 
var izmantot saistošo mērķu sasniegšanas 
aprēķinos izsniedzējā dalībvalstī vai citās 
dalībvalstīs;

Or. de

Pamatojums

Transfertu uzskaites sertifikātu vienīgais mērķis ir, lai tos var izmantot mērķu aprēķinos, un 
tos nevar salīdzināt ar izcelsmes apliecinājumiem.

Grozījums Nr. 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
2. pants – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „atbalsta shēma” ir shēma, kas radusies 
dalībvalsts tirgus intervences rezultātā, kas 
palīdz enerģijai, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, iegūt 
tirgus daļu, samazinot šādas enerģijas 
ražošanas izmaksas, palielinot tās 
pārdošanas cenu vai šādas enerģijas 
iegādes apjomu, izmantojot atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākumu vai 
citā veidā;

(h) atbalsta shēma” ir shēma, kas radusies 
tādas dalībvalsts rīcības rezultātā, kas 
palīdz radīt vai palielināt stimulus, lai 
plašāk izmantotu enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Valsts 
atbalsta shēma it īpaši paredz saistības 
atjaunojamās enerģijas jomā, atbalstu 
ieguldījumiem, nodokļu atbrīvojumus vai 
nodokļu atvieglojumus, nodokļu 
atmaksāšanu un tiešās cenu atbalsta 
shēmas, jo sevišķi valsts atbalsta un 
piemaksu sistēmas;
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Or. es

Pamatojums

Atbalsta shēmas atjaunojamai enerģijai ir ārkārtīgi nozīmīgas, pirmkārt, tāpēc, ka ar šīm 
shēmām atjaunojamās enerģijas avoti ir ieguvuši to vietu ES, kāda tiem ir pašreiz, un, otrkārt, 
tāpēc, ka tās ir galvenās attīstībai nākotnē. Tāpēc direktīvā tās ir skaidri jānosaka un 
pietiekami jāņem vērā.

Grozījums Nr. 374
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „atbalsta shēma” ir shēma, kas radusies 
dalībvalsts tirgus intervences rezultātā,
kas palīdz enerģijai, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, iegūt 
tirgus daļu, samazinot šādas enerģijas 
ražošanas izmaksas, palielinot tās 
pārdošanas cenu vai šādas enerģijas 
iegādes apjomu, izmantojot atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākumu vai citā 
veidā;

(h) „atbalsta shēma” ir shēma, kas palīdz 
enerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, iegūt tirgus daļu, 
samazinot šādas enerģijas ražošanas 
izmaksas, palielinot tās pārdošanas cenu 
vai šādas enerģijas iegādes apjomu, 
izmantojot atjaunojamās enerģijas 
izmantošanas pienākumu vai citā veidā. 
Šādās atbalsta shēmās jo īpaši ietilpst 
kvotu saistības ar tirgojamiem zaļajiem 
sertifikātiem, atbalsts ieguldījumiem, 
nodokļu atbrīvojumi vai koncesijas, 
nodokļu atvieglojumi un tiešās cenu 
atbalsta sistēmas, jo īpaši valsts regulētu 
tarifa maksājumu un prēmiju sistēmas;

Or. de

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas ir īpaši jāatbalsta un jāveicina ar valsts regulētiem 
tarifa maksājumiem.
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Grozījums Nr. 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) „transfertu sertifikāts” ir īpaši 
marķēts elektronisks dokuments, kas 
pierāda to, ka noteikts enerģijas apjoms ir 
iegūts no atjaunojamās enerģijas avotiem, 
un to, ka tiek sasniegti dalībvalstu mērķi;

Or. de

Pamatojums

Transferta sertifikāts kalpo dalībvalstīm, lai pierādītu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, bet 
izcelsmes apliecinājums ir pierādījums, ko sniedz enerģijas ražotāji, piegādātāji vai 
patērētāji.

Grozījums Nr. 376
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) „jaunas stacijas” ir stacijas, kurās 
elektrību ražo no atjaunīgiem enerģijas 
avotiem un kuras sāka darboties pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, vai kurās 
konvencionālo enerģijas avotu vietā pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā par 
kurināmo izmanto biomasu, vai arī 
stacijas, kuru ražošanas jauda kopš 
direktīvas stāšanās spēkā ir palielināta.

Or. de

Pamatojums

Jauno staciju definīcija vienkāršo tekstu un ļauj mainīt enerģijas avotus, kā arī palielināt 
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jaudu.

Grozījums Nr. 377
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) „koģenerācijas stacija” ir stacija, 
kurā ražo elektrību un siltumu tvaika, 
karsta ūdens vai dzesētu šķidrumu veidā 
telpu apkurei vai dzesēšanai, kā arī 
rūpnieciskai apkurei, dzesēšanai vai 
tvaika ražošanai.

Or. fr

Pamatojums

Koģenerācijas stacijām jau tagad ir liela nozīme dalībvalstu energosistēmās, un tām ir jākļūst 
aizvien nozīmīgākām turpmākajos gados, jo no biomasas iegūtās enerģijas daļa turpina 
pieaugt. Koģenerācijas stacijas ir ārkārtīgi efektīvas (viegli pārspēj konvencionālās 
siltumstacijas, kā arī rūpnieciskos vai privātos apkures katlus), un tās var piedāvāt ļoti 
interesantas izmantojuma izredzes saistībā ar biomasu vai biogāzi.

Grozījums Nr. 378
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) „biodegvielas tirdzniecības kredīts” ir 
elektronisks dokuments, kurš kalpo par 
pierādījumu tam, ka noteikts daudzums
biodegvielas saskaņā ar 15. pantā 
noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, izteikts 
enerģijā, ir nodots patēriņam Kopienas 
tirgū kā transporta degviela.

Or. en
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Pamatojums

Izcelsmes apliecinājumu sistēma ir jāpaplašina, iekļaujot biodegvielu atsevišķā tirdzniecības 
kredītu sistēmā, lai nodrošinātu lielāku elastīgumu mērķu sasniegšanā biodegvielas jomā un 
nepieļautu biodegvielas nevajadzīgu fizisku pārvietošanu. Piedāvātā sistēma saskarsies ar 
pašreizējiem dalībvalsts biodegvielas reglamentējošiem atbalsta pasākumiem, piemēram, 
saistībām biodegvielas jomā, un šī sistēma veicinās lielākajā daļā ES dalībvalstu pastāvošo 
pašreizējo biodegvielas tirdzniecības kredītu shēmu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 379
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) „biometāns” ir no atjaunojamiem 
avotiem ražots metāns, kurš ir uzlabots 
līdz dabasgāzes kvalitātei.

Or. en

Pamatojums

Biometāns (no atjaunojamiem avotiem ražots metāns, kurš ir uzlabots līdz dabasgāzes 
kvalitātei) ir iekļauts biodegvielu definīcijā, un to pastāvīgi pārskata.

Grozījums Nr. 380
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) „augstas saglabāšanas vērtības zeme” 
ir:
– teritorijas, kurās ir pasaules, reģiona vai 
valsts mērogā nozīmīga bioloģiskās 
daudzveidības vērtību koncentrācija 
(piemēram, endēmisms, apdraudētas 
sugas, drošības zona),
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– pasaules, reģiona vai valsts mērogā 
nozīmīgas plašas ainavu teritorijas, kur 
galvenokārt vai pat visu dabiski radušos 
sugu dzīvotspējīgās populācijas veido 
dabiskus izplatības un skaitliskā sastāva 
modeļus,
– teritorijas, kuras atrodas, retās, 
apdraudētās vai izzūdošās ekosistēmās vai 
kurās ir šādas sistēmas,
– teritorijas, kuras kritiskās situācijās 
nodrošina galvenos dabiskos ciklus 
(piemēram, ūdensšķirtņu aizsardzību, 
erozijas kontroli),
– teritorijas, kas ir ļoti nozīmīgas vietējo 
kopienu pamatvajadzībām (piemēram, 
iztikas līdzekļi, veselība),
– teritorijas, kas ir svarīgas vietējo 
kopienu tradicionālai kultūras identitātei 
(kulturāli, ekoloģiski, ekonomiski vai 
reliģiski nozīmīgas teritorijas, kas par 
tādām atzītas sadarbībā ar šādām vietējām 
kopienām).

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „augstas saglabāšanas vērtības zeme” definīcija ir jānosaka Direktīvas 15. panta 
3. punktam vajadzībām. Augstas saglabāšanas vērtības pamatsistēmu sākotnēji definēja Mežu 
uzraudzības padome (FSC) (tagad šī sistēma ir iekļauta FSC sertificēšanas sistēmā), un tā ir 
noturīga sistēma, lai noteiktu augstas saglabāšanas vērtības zemes platības, kurām atļauts 
vai nav atļauts nodrošināt aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai starptautiskām 
konvencijām.

Grozījums Nr. 381
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) „transporta apakšnozares” ir 
dzelzceļa, sauszemes un iekšējo ūdensceļu 
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transports.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar principu „maksā piesārņotājs” (EK līguma XIX sadaļas 174. panta 2. punkts) 
trasnporta veidiem, kas šobrīd rada vislielāko fosilā kurināmā patēriņu un visvairāk CO2
emisiju, ir jāsniedz vislielākais ieguldījums, lai palielinātu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru. 
Ir nepieciešama transporta apakšnozaru definīcija, lai nodrošinātu, ka sloga kopīga 
uzņemšanās ir taisnīga un pārredzama.

Grozījums Nr. 382
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ib) „degvielas piegādātājs” ir juridiska 
persona, kura patērētāju tirgū piegādā 
sauszemes transporta degvielu, parasti 
pārdošanas vietā.

Or. en

Pamatojums

Atbildība skaidri jānodala starp biodegvielas piegādātājiem, kuri ir atbildīgi par derīgas 
licences iegūšanu, un starp degvielas piegādātājiem, kas ir atbildīgi par licences 
atjaunošanu, kas veido daļu no izpaušanas procedūras, lai nodrošinātu atbilstību. 
Biodegvielas piegādātājs ir tieši iesaistīts biodegvielas piegādes ķēdē, un tādējādi tam ir 
piekļuve visiem datiem par sultumnīcu efektu izraisošajām gāzēm un to ilgtspējību, tadēļ 
jāparedz to atbildība. Precīza atbildības noteikšana uzlabo situāciju attiecība uz 
īpašumtiesībām, atbilstību un datu integritāti.
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Grozījums Nr. 383
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ic punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ic) „biodegvielas piegādātājs” ir juridiska 
persona, kura vai nu ražo biodegvielu 
Eiropas Savienībā vai arī ārpus Eiropas 
Savienības izvešanai uz to.

Or. en

Pamatojums

Atbildība skaidri jānodala starp biodegvielas piegādātājiem, kuri ir atbildīgi par derīgas 
licences iegūšanu, un starp degvielas piegādātājiem, kas ir atbildīgi par licences 
atjaunošanu, kas veido daļu no izpaušanas procedūras, lai nodrošinātu atbilstību. 
Biodegvielas piegādātājs ir tieši iesaistīts biodegvielas piegādes ķēdē, un tādējādi tam ir 
piekļuve visiem datiem par sultumnīcu efektu izraisošajām gāzēm un to ilgtspējību, tadēļ 
jāparedz to atbildība. Precīza atbildības noteikšana uzlabo situāciju attiecība uz 
īpašumtiesībām, atbilstību un datu integritāti.

Grozījums Nr. 384
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. pants – id punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(id) „masas bilance” ir metode, ar kuru 
var parādīt, ka attiecīgo izejmateriālu vai 
biodegvielas sūtījums ir atņemts no fiziskā 
maisījuma, kuram izejmateriāls vai 
biodegviela, kuru ilgtspējas īpašības ir 
aprakstītas saistītajos dokumentos, ir 
pievienoti iepriekš, un ka tā izejmateriāla 
vai biodegvielas atņemtā daļa, uz kuriem 
attiecas šie dokumenti, nepārsniedz 
pievienoto daudzumu.

Or. en
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Pamatojums

Šī ir Komisijas dokumentā SEC (2008)85, II daļa (Komisijas darba dokuments) ierosinātā 
definīcija. Eiropas ilgtspējības sistēmai attiecībā uz biodegvielām ir jāatzīst divas prakstiskās 
sistēmas informācijas pārvaldīšanai piegādes ķēdē (masas bilance, pasūtījums un 
pieprasījums), nevis jānosaka viena metode. Operatoriem jābūt iespējai rīkoties elastīgi, 
katrā attiecīgajā gadījumā izvēloties vispiemērotāko metodi, tādējādi nodrošinot, ka 
ilgtspējīgas biodegvielas tiek ražotas visrentablākajā veidā.

Grozījums Nr. 385
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ie punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ie) „pasūtījums un pieprasījums” ir 
metode, ar kuru var parādīt, ka 
izejmateriālu vai biodegvielas daudzums, 
kas ir vienāds ar daudzumu attiecīgajā 
sūtījumā un kam ir saistītajos dokumentos 
aprakstītās ilgtspējas īpašības, ir ražots 
kaut kur pasaulē, un ka šie dokumenti, lai 
varētu pārbaudīt ilgtspējas kritērijus, nav 
un netiks saistīti ar nevienu citu 
biodegvielas sūtījumu.

Or. en

Pamatojums

Šī ir Komisijas dokumentā SEC (2008)85, II daļa (Komisijas darba dokuments) ierosinātā 
definīcija. Eiropas ilgtspējības sistēmai attiecībā uz biodegvielām ir jāatzīst divas prakstiskās 
sistēmas informācijas pārvaldīšanai piegādes ķēdē (masas bilance, pasūtījums un 
pieprasījums), nevis jānosaka viena metode. Operatoriem jābūt iespējai rīkoties elastīgi, 
katrā attiecīgajā gadījumā izvēloties vispiemērotāko metodi, tādējādi nodrošinot, ka 
ilgtspējīgas biodegvielas tiek ražotas visrentablākajā veidā.



PE407.891v01-00 88/109 AM\728453LV.doc

LV

Grozījums Nr. 386
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas izmantošanas mērķi

No atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas enerģijas izmantošanas mērķi un 

pasākumi

Or. en

Grozījums Nr. 387
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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. 

1. 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, lai 
nodrošinātu, ka 2020. gadā vismaz 20 % 
enerģijas no Kopienas galīgā patēriņa tiks 
iegūti no atjaunīgajiem avotiem.

Or. en

Pamatojums

2007. gada marta Eiropadomē panāca vienošanos par saistoša mērķa noteikšanu, kas paredz 
20 % atjaunīgo enerģijas avotu īpatsvara panākšanu līdz 2020. gadam.
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Grozījums Nr. 388
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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. 

1. 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, ja 
vien to var izdarīt ilgtspējīgā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ja mērķi nevar sasniegt ilgtspējīgā veidā, tas ir jāatliek.

Grozījums Nr. 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divas vai vairākas dalībvalstis var kopīgi 
īstenot I pielikuma A daļā minētos 
mērķus, lai izmantotu šādas darbības 
sinerģisko ietekmi.
A. Šajā nolūkā dalībvalstis var izveidot 
sistēmu, kura ļauj trešajām personām 
nodot transferta uzskaites sertifikātus 
(TUS), kurus atbilstīgi 10. pantam var 
ieskaitīt savos valsts mērķos.
B. Divas vai vairākas dalībvalstis var 
vienoties statistikas mērķiem nodot viena 
otrai vai cita citai no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtu enerģiju, lai šos 
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datus ieskaitītu savos valsts mērķos.
C. Dalībvalstis var piekrist īstenot kopīgus 
projektus, kuros viena vai vairākas 
dalībvalstis atbalsta projektus 
atjaunojamo enerģijas avotu veicināšanai 
citā dalībvalstī, lai iegūto atjaunojamo 
enerģiju proporcionāli ieskaitītu savos 
mērķos.
D. Divas vai vairākas dalībvalstis var 
piekrist kopīgi īstenot minētos mērķus, jo 
īpaši izveidojot pārrobežu transporta 
shēmas vai paredzot savas valsts shēmas 
arī enerģijai no citām dalībvalstīm. Šādos 
gadījumos tām savā galapatēriņā ir kopīgi 
jāpierāda atjaunojamās enerģijas 
īpatsvars, ko tās panāktu, ja savus mērķus 
īstenotu individuāli.

Or. de

Pamatojums

Ja vēlamies sasniegt mērķus, dalībvalstu vidū ir nepieciešama elastīga pieeja.

Grozījums Nr. 390
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kamēr vēl nav izveidota visas Eiropas 
sistēma no atjaunīgajiem avotiem iegūtas 
enerģijas veicināšanai, ir jāizmanto 
dažādas valstu veicināšanas sistēmas, lai 
varētu efektīvi sasniegt šīs direktīvas 
mērķus, īpaši:
(a) sasniegtu valstu un visas Eiropas 
izaugsmes mērķus;
(b) sasniegtu vides aizsardzības mērķus, 
uz kuriem valstu atbalsta sistēmas balstās 
tādā veidā, kāds vislabāk atbilst valsts 
iespējām un attiecīgajai valsts situācijai, 
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un
(c) nodrošinātu drošu un līdzsvarotu 
energoapgādi.
Lai efektīvi īstenotu šajā direktīvā 
noteiktos mērķus, dalībvalstīm ir jādod 
iespēja izlemt, vai tās no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtai enerģijai, kas 
ražota citā dalībvalstī, ļauj piedalīties 
valsts veicināšanas sistēmā un kādā mērā 
tā ļauj attiecīgajai dalībvalstij to darīt.. 
Nepieciešamības gadījumā var pat noteikt 
tirdzniecības ierobežojumus.

Or. de

Pamatojums

Valstu veicināšanas sistēmu izmantošana pašlaik ir visdaudzsološākais veids, kā sasniegt šīs 
direktīvas mērķus.

Grozījums Nr. 391
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Savienības vispārējam 
mērķim ir jābūt 20 % atjaunojamo 
enerģijas avotu kopējā īpatsvara 
sasniegšanai elektroenerģijas patēriņā 
2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir ne tikai atjaunojamās enerģijas tirgus reāla integrācija pašreizējā 
enerģijas tirgū, bet arī Kopienas mērķa sasniegšana par 20 % atjaunojamās enerģijas daļas 
panākšanu 2020. gadā, par ko vienprātīgi vienojās 27 valstu vadītāji 2007. gada martā.
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Grozījums Nr. 392
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
īpatsvars ir vienāds vai lielāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļas indikatīvajā 
līknē.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ir jānosaka tikai galamērķis; pēc subsidiaritātes principa dalībvalstīm ir pašām jāizlemj, kā 
un kad tās sasniegs savus mērķus, īpaši tāpēc, ka to sasniegšana ir atkarīga no tehnoloģiju 
lēcienveida neprognozējamās attīstības.

Grozījums Nr. 393
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
īpatsvars ir vienāds vai lielāks par to, kas 
norādīts I pielikuma B daļas indikatīvajā 
līknē.

2. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtās enerģijas 
īpatsvars ir vienāds vai lielāks par 
obligātajiem minimālajiem starpposma 
mērķiem, kas norādīti I pielikuma B daļā.

Or. en

Pamatojums

Saistoši starpposma mērķi ir nepieciešami, lai nodrošinātu ātru progresu atjaunojamās 
enerģijas attīstībā.
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Grozījums Nr. 394
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kamēr nepastāv atbalsta shēma, kas 
aptver visu ES, un lai panāktu, ka 
dalībvalstu atbalsta shēmas efektīvi 
veicina šīs direktīvas mērķu sasniegšanu, 
dalībvalstīm ir pašām jāizlemj, vai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtai 
enerģijai, kas ražota citās dalībvalstīs, ļaut 
piemērot un kādā mērā piemērot savas 
valsts atbalsta shēmas priekšrocības, kā 
arī lemt, vai savā teritorijā no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtai 
enerģijai ļaut piemērot un kādā mērā 
piemērot citu dalībvalstu atbalsta shēmas 
priekšrocības.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums ir nepieciešams, lai vēlreiz uzsvērtu, ka valstu atbalsta sistēmām ir jāpaliek 
dalībvalstu kontrolē.

Grozījums Nr. 395
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Divas vai vairākas dalībvalstis var 
īstenot obligātos atsevišķos valstu mērķus, 
izmantojot 9., 10. un 10.a pantā minētos 
kopīgos pasākumus.

Or. en
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Pamatojums

Divpusēja un daudzpusēja sadarbība nolūkā sasniegt atsevišķos valsts mērķus dod 
dalībvalstīm iespēju atjaunīgās enerģijas avotus attīstīt elastīgāk un efektīvāk.

Grozījums Nr. 396
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

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 
2020. gadā ir vismaz 8 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī, taču tikai ar 
nosacījumu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtā enerģija 
transporta nozarē nodrošina atbilstību 
15. pantā noteiktajiem vides ilgtspējības 
kritērijiem. Šo mērķi, sākot no 
2012. gada, reizi trijos gados regulāri 
pārskatīs, pamatojoties uz 20. pantā 
noteikto Komisijas ziņošanas pienākumu.

Pirmā punkta vajadzībām aprēķinot 
kopējo patērēto enerģijas daudzumu 
transporta nozarē, neņem vērā naftas 
produktus, kas nav benzīns un 
dīzeļdegviela.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, cik maz pašlaik ir zināms par to, kādas varētu būt strauja biodegvielas ražošanas 
apjoma pieauguma sekas, ir pārliecinošs iemesls īstenot piesardzīgu un pakāpenisku pieeju. 
Ierosinātais saistošais 10 % mērķis šķiet pārāk optimistisks. Nav jācenšas par katru cenu 
sasniegt šo mērķi; drīzāk ir jāīsteno klimatam krietni labvēlīgāka politikas stratēģija. Tāpēc 
prātīgāk būtu šo mērķi samazināt un politikas stratēģiju izstrādāt, pamatojoties uz regulāriem 
pārskatiem — proti, gūstot zināšanas darba procesā — , kurus veic gan attiecībā uz 
vispārējiem mērķiem, gan politikas pamatstratēģiju un metodoloģiju.
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Grozījums Nr. 397
Nikolaos Vakalis

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 
2015. gadā ir vismaz 4 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī. Komisija, 
pamatojoties uz 20. pantā noteiktajiem 
monitoringa un ziņojumu rezultātiem, var 
savlaicīgi ierosināt šo direktīvu grozīt tā, 
ka dalībvalstis nodrošina no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās 
enerģijas daļas pieaugumu transporta 
nozarē no 2015. līdz 2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Līdz 2015. gadam ir jāizvirza zemāks mērķis, un to var palielināt vēlākā posmā, pamatojoties 
uz atjauninātiem datiem un uz to, kā 2. paaudzes biodegvielas attīstīsies nākotnē. Mērķis par 
4 % ir iegūts no indikatīvās līknes I pielikuma B daļā, saskaņā ar ko 2014. gada beigās 
dalībvalstīm jābūt sasniegušām 35 % no 2020. gada mērķa. Izmantojot matemātisko formulu 
I pielikuma B daļā un ņemot vērā to, ka biodegvielas 2005. gadā nodrošināja 1 % no 
transporta degvielas, var secināt, ka 2015. gada mērķis ir apmēram 4 % (S2005+0,35(S2020-
S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Grozījums Nr. 398
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 

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

enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 10 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī, taču tikai ar 
nosacījumu, ka no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtā enerģija 
transporta nozarē nodrošina atbilstību 
15. pantā noteiktajiem vides ilgtspējības 
kritērijiem. Līdz 2015. gada beigām 
dalībvalstis var noteikt mērķi attiecībā uz 
celulozes biodegvielu, biogāzi un no augu 
vai dzīvnieku izcelsmes tauku atkritumiem 
vai pārtikā neizmantojamiem augiem 
ražotu biodegvielu vismaz 1 % apjomā no 
galīgā enerģijas patēriņa transporta 
nozarē. Dalībvalstis nodrošina, ka 
2020. gadā vismaz 2 % no enerģijas 
galapatēriņa transporta nozarē veido 
celulozes biodegvielas, biogāze un no 
augu vai dzīvnieku tauku atkritumiem vai 
pārtikā neizmantojamiem augiem ražotas 
biodegvielas. Šos mērķus, sākot no 
2012. gada, reizi trijos gados regulāri 
pārskatīs, pamatojoties uz 20. pantā 
noteikto Komisijas ziņošanas pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka mērķis tiek pakāpeniski sasniegts no direktīvas spēkā stāšanās dienas, ir 
nepieciešams noteikt obligātu mērķi 2015. gadam. ES Padome ir noteikusi, ka 10 % mērķa 
sasniegšanai attiecībā uz atjaunojamo enerģiju transporta nozarē ir jābūt pieejamām otrās 
paaudzes biodegvielām. Nosakot apakšmērķi attiecībā uz celulozes un progresīvām 
biodegvielām, šis nosacījums ir izpildīts.

Grozījums Nr. 399
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir 10 % no galīgā enerģijas 
patēriņa transporta nozarē attiecīgajā 
dalībvalstī.

Laika posmam pirms 2020. gada Eiropas 
Savienība nosaka obligāto starpposma 
mērķi 6 % 2012. gadā un 8 % 2016. gadā.

Or. de

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas daļa transporta nozarē ir ļoti vērienīgs mērķis, tāpēc pašlaik pietiek 
ar 10 % mērķa sasniegšanu līdz 2020. gadam. Obligāti starpposma mērķi attiecībā uz 
biodegvielām 3. panta 3. punkta nozīmē ir nepieciešami kā ceļvedis Eiropas biodegvielas 
nozares izaugsmei.

Grozījums Nr. 400
Herbert Reul

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 
atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars 
sauszemes transporta nozarē 2020. gadā ir 
vismaz 10% no pamatenerģijas attiecīgajā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Faktiski, ieviešot 10 % atjaunojamās sauszemes transporta degvielas mērķi, netiek panākta 
„no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas enerģijas” 10 % daļa. Pārskatītajā tekstā tiks 
nodrošināta konsekvence ar vispārējiem principiem, kuri ir ieviesti ar direktīvu, un īpaši ar 
VII pielikumā noteiktajām aprēķinu formulām.



PE407.891v01-00 98/109 AM\728453LV.doc

LV

Grozījums Nr. 401
Dorette Corbey

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 
2020. gadā ir vismaz 10 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī. Vismaz 30 % no šī 
mērķa sasniedz, izmantojot elektrību vai 
ūdeņradi no atjaunojamiem 
energoavotiem, vai arī enerģiju, kuru 
iegūst no lignocelulozes biomasas vai 
aļģēm.

Or. en

Pamatojums

Mērķi par atjaunojamo enerģiju 10 % apmērā no patēriņa transporta nozarē var sasniegt, 
izmantojot tādus enerģijas avotus kā biomasa, elektrība vai ūdeņradis. Perfektā tirgū 
tehnoloģijas izvēli var atstāt tirgus dalībnieku ziņā. Tomēr tirgū parasti izvēlas tās iespējas, 
kuras nes visdrīzāko peļņu no ieguldījumiem. Lai veicinātu daudzsološu iespēju, piemēram, 
elektrības un ūdeņraža izmantošanu, ir nepieciešami apakšmērķi. Turklāt par mērķi rodas 
vispārējas bažas, un, piemēram, EVA ieteica tā saucamo pirmās paaudzes biodegvielu 
patēriņa īpatsvaru saglabāt zem 10 %.

Grozījums Nr. 402
Paul Rübig

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 

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. Attiecībā uz to 
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attiecīgajā dalībvalstī. elektroenerģiju vilcienu darbināšanai, 
kuru ražo elektroģenerators vai piegādā 
piegādātājs, piemēro to pašu mērķi par 
atjaunojamās enerģijas daļu, kuru 
piemēro sauszemes transporta 
energopatēriņā.
Katra dalībvalsts par transporta nozares 
apakšnozarēm norāda, kādu daļu katra 
no tām veido vispārējā mērķa sasniegšanā 
un kādai ir jābūt no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas mērķa 
daļai 2020. gadā galīgajā enerģijas 
patēriņā katrā no apakšnozarēm.

Or. de

Pamatojums

Bez ierosinātā grozījuma elektroenerģijas rūpniecības ievērojami augstākais mērķis par 
atjaunojamās enerģijas daļu attiektos uz vilcieniem, kurus darbina ar elektrību, bet ne uz 
pārējām transporta nozarēm. Ar grozījumu novērš to, ka dzelceļa transportu apgrūtina ar 
netaisnīgām un augstām papildu izmaksām. Tas nodrošina atbilstību principam„maksā 
piesārņotājs” (EK līguma XIX sadaļas 174. panta 2. punkts), kā arī pārredzamu sloga kopīgu 
uzņemšanos.

Grozījums Nr. 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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 
2020. gadā ir vismaz 10 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī, un attiecībā uz 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, kuri atbilst šim mērķim, ievēro 
15. pantā noteikto ilgtspējības kritēriju. 
Līdz 2015. gada beigām dalībvalstis var 
noteikt mērķi attiecībā uz celulozes 
biodegvielu vismaz 1% apjomā no galīgā 
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enerģijas patēriņa transporta nozarē.
Katra dalībvalsts nodrošina, ka celulozes 
biodegvielas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 2 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

ES Padome ir noteikusi, ka 10 % mērķa sasniegšanai ir jābūt pieejamām otrās paaudzes 
biodegvielām. Nosakot apakšmērķi attiecībā uz celulozes biodegvielu, šis nosacījums ir 
izpildīts.

Grozījums Nr. 404
Fiona Hall

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 
2020. gadā ir vismaz 10 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī un ka dalībvalsts 
energoefektivitāte transporta nozarē 
2020. gadā ir uzlabota par vismaz 20 %, 
salīdzinot ar 2005. gada kritēriju. 
Atjaunojamie enerģijas avoti transporta 
nozarē atbilst 15. pantā noteiktajiem vides 
un sociālās ilgtspējas kritērijiem, un, 
sākot no 2010. gada, to katru gadu 
pārskata, pamatojoties uz 20. pantā 
noteikto Komisijas ziņošanas pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā atjaunojamās enerģijas mērķis ir procentuāls mērķis, ir īpaši būtiski to apsvērt kopā ar 
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pasākumiem, kas paredzēti, lai samazinātu kopējo enerģijas pieprasījumu. Atjaunojamās 
enerģijas attīstīšana transporta vajadzībām ir jāveic ļoti uzmanīgi, jo biodegvielas ražošanas 
palielināšanai var būt neparedzēta ietekme uz sociālo un vides jomu. Tāpēc ir svarīgi, lai 
Komisija uzraudzību sāktu drīz un atkārtotu bieži.

Grozījums Nr. 405
Lambert van Nistelrooij

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 
2020. gadā ir vismaz 10 % no galīgā 
enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī, ja vien to var panākt 
ilgtspējīgā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ja mērķi nevar sasniegt ilgtspējīgā veidā, tas ir jāatliek.

Grozījums Nr. 406
Eija-Riitta Korhola

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

Or. en
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Pamatojums

Kūdra ir biomasa, kas atjaunojas lēni. Kūdra, kura atbilst ilgtspējas kritērijiem (apstiprināta 
kūdras ieguve meliorētos meža purvos un purvainiem apgabaliem), ir jāiekļauj biodegvielas 
mērķī. Kūdras iekļaušana daļēji atjaunīgo resursu kategorijā virzītu ES tuvāk tās mērķiem.

Grozījums Nr. 407
Lena Ek

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

Or. en

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 ilgtspējīgiem kūdras resursiem, 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.

Grozījums Nr. 408
Hannes Swoboda

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 

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
2020. gadā ir vismaz 7 % no galīgā 
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enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

enerģijas patēriņa transporta nozarē 
attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Mērķis par 10 % enerģijas ražošanu no biomasas var negatīvi ietekmēt uzturu un citas būtiski 
nozīmīgas jomas, tādēļ mērķis par 7 % ir reālāks un vairāk atbilst ilgtspējības kritērijam.

Grozījums Nr. 409
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Likumdošanas projektos, īpaši vides 
jomā, Komisijai ir jāņem vērā tas, kā tie 
ietekmēs atjaunīgās enerģijas 
izmantošanu, un jāizvairās no interešu 
konfliktiem.

Or. de

Pamatojums

Īstenojot ES vides un klimata mērķus, ir jāpatur prātā savstarpējās sekas (kā gadījumā ar 
ūdens pamatdirektīvu par hidroelektrostacijās ražotu enerģiju) un jāizvairās no pretrunām, 
lai ievērotu vides un enerģētikas politikas konsekventas vispārējās stratēģijas intereses.

Grozījums Nr. 410
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstij, kura nesasniedz 
vidusposma mērķus attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas daļu, Eiropas 
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Komisija uzliek efektīvus, proporcionālus 
un atturošus sodus.

Or. en

Pamatojums

Ja netiek piemēroti sodi, dalībvalstis var nesasniegt vidusposma mērķus, un tas būtu pretrunā 
ar atjaunojamās enerģijas tirgus pakāpenisku īstenošanu un apdraudētu 2020. gada mērķa 
sasniegšanu.

Grozījums Nr. 411
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Koksnes pieejamība, lai to izmantotu 
kā rūpniecības izejvielu, veicinot 
atjaunīgo enerģiju, ir jāuzrauga. Lai 
izvairītos no konfliktiem starp pārstrādes 
rūpniecību un enerģētikas nozari, 
nedrīkst būt subsīdijas, kuras veicinātu 
koksnes kā izejmateriāla izmantošanu 
enerģijas ražošanā.

Or. en

Pamatojums

Koksnes pieejamība, lai to izmantotu kā rūpniecības izejvielu, veicinot atjaunīgo enerģiju, ir 
jāuzrauga, jo: koksnes produktu apstrāde dod 13 reizes vairāk darba vietu un 8 reizes lielāku 
pievienoto vērtību, nekā tieša enerģijas izmantošana; dabas resursu izmantošanā un 
bioenerģijas ražošanā ir jāizmanto efektivitātes princips; lai izvairītos no konfliktiem starp 
pārstrādes rūpniecību un enerģētikas nozari, nedrīkst būt subsīdijas, kuras veicinātu koksnes 
kā izejmateriāla izmantošanu enerģijas ražošanā un ir jāveicina koksnes un mežizstrādes 
atlieku mobilizācija.
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Grozījums Nr. 412
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts nesasniedz vispārējo 
mērķi par enerģijas daļu, kura ir iegūta 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, tās 
kopējie centieni samazināt emisijas tiks 
ņemti vērā, novērtējot dalībvalsts 
rezultātus.

Or. cs

Pamatojums

Galvenā motivācija un mērķis ir CO2 emisiju samazināšana. Šī mērķa sasniegšana ietver arī 
tādus enerģijas avotus, kuri nerada CO2 emisijas un kuri nav atjaunojami, piemēram, 
kodolenerģija un „tīro ogļu” tehnoloģija.

Grozījums Nr. 413
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts nolemj ierobežot tādas 
enerģijas ražošanas apjomu, kura 
neveicina CO2 emisiju pieaugumu, tā 
attiecīgā apmērā palielina mērķi par 
enerģijas ražošanu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

Or. sv

Pamatojums

CO2 emisijām nav jāpalielinās līdz ar to, ka ražošanas avotus, kas ļauj samazināt CO2, aizstāj 
ar importu. Lai garantētu ES energoapgādi nākotnē, enerģijas apjoms, ko attiecīgā valsts 
sniedz pārējam iekšējam enerģijas tirgum, vairs nedrīkst būtiski samazināties. Ir ārkārtīgi 
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svarīgi, lai netiktu apdraudēts emisiju samazināšanas vispārējais mērķis.

Grozījums Nr. 414
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kamēr vēl nav izveidota visas Eiropas 
sistēma no atjaunīgajiem avotiem iegūtas 
enerģijas veicināšanai, ir jāizmanto 
dažādas valstu veicināšanas sistēmas, lai 
varētu efektīvi sasniegt šīs direktīvas 
mērķus, īpaši:
(a) sasniegtu valstu un visas Eiropas 
izaugsmes mērķus;
(b) sasniegtu vides aizsardzības mērķus, 
uz kuriem valstu atbalsta sistēmas balstās 
tādā veidā, kāds vislabāk atbilst valsts 
iespējām un attiecīgajai valsts situācijai, 
un
(c) nodrošinātu drošu un līdzsvarotu 
energoapgādi.
Lai efektīvi īstenotu šajā direktīvā 
noteiktos mērķus, dalībvalstīm ir jādod 
iespēja izlemt, vai tās no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtai enerģijai, kas 
ražota citā dalībvalstī, ļauj piedalīties 
valsts veicināšanas sistēmā un kādā mērā 
tā ļauj attiecīgajai dalībvalstij to darīt. 
Nepieciešamības gadījumā var pat noteikt 
tirdzniecības ierobežojumus.

Or. de

Pamatojums

Valstu veicināšanas sistēmu izmantošana pašlaik ir visdaudzsološākais veids, kā sasniegt šīs 
direktīvas mērķus.
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Grozījums Nr. 415
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis veic drošības pasākumus, 
lai izvairītos no tā, ka konkurētspēju 
pasaulē, īpaši energoietilpīgajās nozarēs, 
pastāvīgi ietekmē atjaunīgās enerģijas 
izmantošanas pieaugums.

Or. de

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas izmantošanas izplatības izmakas sedz galvenokārt no valsts budžeta. 
Tas attiecas gan uz tīklu paplašināšanu, gan staciju celtniecību. Tas īpaši skar nozares, kuras 
jau tāpat negatīvi skar emisiju tirdzniecība. Ja mēs vēlamies saglabāt darbavietas ES šajās 
nozarēs, mums ir jānodrošina, ka netiek radītas ievērojamas papildu izmaksas.

Grozījums Nr. 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kamēr šīs direktīvas īstenošanas 
izdevumus sedz enerģijas patērētāji, 
dalībvalstis veic drošības pasākumus, lai 
saglabātu energoietilpīgo nozaru 
konkurētspēju pasaulē.

Or. de

Pamatojums

Tiklīdz atjaunojamo enerģijas avotu veicināšanas izmaksas tiks pārceltas uz elektroenerģijas 
cenu, energoietilpīgās nozares dos diezgan ievērojamu finansējumu plašākā atjaunīgās 
enerģijas izmantošanā. Augstās elektrības cenas, kuras radīs pārcelšanas mehānisms, izraisīs 
konkurences traucējumus ražošanas nozares uzņēmumiem un energoietilpīgajām nozarēm. 
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Turpmāka energoietilpīgo nozaru noslogošana ir jānovērš, ļaujot dalībvalstīm izmantot 
iespēju veikt atvieglojumu pasākumus.

Grozījums Nr. 417
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija pārskata ES mērķus par 
atjaunojamās enerģijas avotiem un izvērtē 
iespējamo ieguldījumu, kuru var sasniegt 
ar citiem zema oglekļa emisiju līmeņa 
enerģijas avotiem.

Or. fr

Pamatojums

Galvenajam mērķim ir jābūt CO2 samazināšanai; šajā sakarā ir jāņem vērā visi enerģijas 
veidi, kuriem ir zems oglekļa emisiju līmenis. Mums ir plaši jāizmanto visi energoavoti, kuru 
oglekļa emisiju līmenis ir zems, tostarp kodolenerģija, ja mēs vēlamies sasniegt klimata 
pārmaiņu apkarošanas mērķus.

Grozījums Nr. 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija līdz 2010. gada 1. janvārim 
nosaka metodes, kā aprēķināt 
atjaunojamās elektrības un ūdeņraža 
īpatsvaru kopējā degvielas patēriņā.
Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šā panta elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 21. panta 
3. punktā.
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Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu elektrisko un ūdeņraža transportlīdzekļu ieviešanu, ir nepieciešamas metodes, 
lai aprēķinātu to ietekmi uz ieguldījumu kopējā degvielas patēriņā.
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