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Grozījums Nr. 877
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības verificēšana attiecībā uz 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 

kurināmajam noteiktajiem vides 
ilgtspējības kritērijiem

Atbilstības verificēšana attiecībā uz 
biomasai, biodegvielām un bioloģiskajam 
šķidrajam kurināmajam noteiktajiem vides 

ilgtspējības kritērijiem

Or. en

Pamatojums

Vienādi ilgtspējības kritēriji jāattiecina uz visu no augiem iegūto enerģiju, ko izmanto 
transportā. Papildus vārdiem „biodegvielas” un „bioloģiskais šķidrais kurināmais” jāiekļauj 
arī „biomasa”, lai nepieļautu, ka tehnoloģiskās attīstības dēļ nākotnē būtu iespējams 
izvairīties no šo kritēriju ievērošanas, piemēram, gadījumā, ja biomasu izmantotu ūdeņraža 
ražošanā transporta vajadzībām. 

Grozījums Nr. 878
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības verificēšana attiecībā uz 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 

kurināmajam noteiktajiem vides
ilgtspējības kritērijiem

Atbilstības verificēšana attiecībā uz 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 

kurināmajam noteiktajiem ilgtspējības 
kritērijiem

Or. en
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Grozījums Nr. 879
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības verificēšana attiecībā uz 
biodegvielām un bioloģiskajam šķidrajam 

kurināmajam noteiktajiem vides 
ilgtspējības kritērijiem

Atbilstības verificēšana attiecībā uz vides 
ilgtspējības kritērijiem visai enerģētiskiem 

mērķiem izmantotajai biomasai

Or. en

Grozījums Nr. 880
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem pierādīt, ka ir izpildīti 
15. pantā minētie vides ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā uzņēmējiem pieprasa 
izmantot masu bilances sistēmu, norādot 
šādu informāciju:

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, dalībvalstis pieprasa 
degvielas piegādātājiem pierādīt, ka 
līdzvērtīgam biodegvielas daudzumam ir 
izpildīti 15. pantā minētie vides ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā degvielas 
piegādātājiem pieprasa iesniegt 
ilgtspējības sertifikātus, kas vai nu 
saņemti tieši no biodegvielas 
piegādātājiem, no kuriem tie ir nopirkuši 
biodegvielu, vai nopirkti sertifikātu tirgū 
— atkarībā no tā, kura no divām 
praktiskās uzraudzības ķēdes metodēm 
(masas bilance un/vai pasūtījums un 
pieprasījums) ir spēkā.

a) var apvienot izejvielu sūtījumus vai 
biodegvielu ar atšķirīgām ilgtspējības 
īpašībām;
b) informācija par a) apakšpunktā minēto 
sūtījumu ilgtspējības īpašībām un 
apjomiem aizvien ir atkarīga no 
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maisījuma; kā arī,
c) nodrošina, ka visu ar maisījumiem 
nesaistīto sūtījumu summai ir tādas pašas 
ilgtspējības īpašības, tā ir tādos pašos 
daudzumos kā attiecīgajam maisījumam 
pievienoto visu sūtījumu summa.

Or. en

Pamatojums

Eiropas ilgtspējības sistēmai attiecībā uz biodegvielām ir jāatzīst divas praktiskas 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. 881
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem pierādīt, ka ir izpildīti 
15. pantā minētie vides ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā uzņēmējiem pieprasa 
izmantot masu bilances sistēmu, norādot 
šādu informāciju:

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, dalībvalstis pieprasa 
degvielas piegādātājiem pierādīt, ka 
līdzvērtīgam biodegvielas daudzumam ir 
izpildīti 15. pantā minētie vides ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā degvielas 
piegādātājiem pieprasa iesniegt 
ilgtspējības sertifikātus, kas vai nu 
saņemti tieši no biodegvielas 
piegādātājiem, no kuriem tie ir nopirkuši 
biodegvielu, vai nopirkti sertifikātu tirgū 
— atkarībā no tā, kura no divām 
praktiskās atbildības ķēdes metodēm 
(masas bilance un/vai pasūtījums un 
pieprasījums) ir spēkā.

a) var apvienot izejvielu sūtījumus vai 
biodegvielu ar atšķirīgām ilgtspējības 
īpašībām;
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b) informācija par a) apakšpunktā minēto 
sūtījumu ilgtspējības īpašībām un 
apjomiem aizvien ir atkarīga no 
maisījuma; kā arī,
c) nodrošina, ka visu ar maisījumiem 
nesaistīto sūtījumu summai ir tādas pašas 
ilgtspējības īpašības, tā ir tādos pašos 
daudzumos kā attiecīgajam maisījumam 
pievienoto visu sūtījumu summa.

Or. en

Pamatojums

Eiropas ilgtspējības sistēmai attiecībā uz biodegvielām ir jāatzīst divas praktiskas 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. 882
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem pierādīt, ka ir izpildīti 
15. pantā minētie vides ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā uzņēmējiem pieprasa 
izmantot masu bilances sistēmu, norādot 
šādu informāciju:

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biomasa, biodegvielas un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais, 
dalībvalstis pieprasa uzņēmējiem pierādīt, 
ka ir izpildīti 15. pantā minētie vides un 
sociālie ilgtspējības kritēriji. Šajā nolūkā 
uzņēmējiem pieprasa izmantot masu 
bilances sistēmu, norādot šādu informāciju:

Or. en
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Grozījums Nr. 883
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem pierādīt, ka ir izpildīti 
15. pantā minētie vides ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā uzņēmējiem pieprasa 
izmantot masu bilances sistēmu, norādot 
šādu informāciju:

1. Visa enerģētiskiem mērķiem izmantotā 
biomasa jāņem vērā 15. panta 1. punktā 
minētajos nolūkos; dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem pierādīt, ka ir izpildīti 
15. pantā minētie vides ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā uzņēmējiem pieprasa 
izmantot masu bilances sistēmu, norādot 
šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 884
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem pierādīt, ka ir izpildīti 
15. pantā minētie vides ilgtspējības 
kritēriji. Šajā nolūkā uzņēmējiem pieprasa 
izmantot masu bilances sistēmu, norādot 
šādu informāciju:

1. Ja 15. panta 1. punktā minētajos nolūkos 
jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskais 
šķidrais kurināmais, dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem pierādīt, ka ir izpildīti 
15. pantā minētie ilgtspējības kritēriji. Šajā 
nolūkā uzņēmējiem pieprasa izmantot 
masu bilances sistēmu, norādot šādu 
informāciju:

Or. en
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Grozījums Nr. 885
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 2010. un 2012. gadā ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
1. punktā aprakstītās masu bilances 
verificēšanas metodes darbību un par 
iespējām, kas ļautu izmantot citas 
verificēšanas metodes attiecībā uz dažiem 
vai visiem izejvielu vai biodegvielas 
veidiem. Komisija savā novērtējumā 
apsver minētās verificēšanas metodes, 
kurās informācija par ilgtspējības 
īpašībām nav fiziski jāsaista ar īpašiem 
sūtījumiem vai maisījumiem. 
Novērtējumā ņem vērā vajadzību saglabāt 
verificēšanas sistēmas integritāti un 
efektivitāti, vienlaikus novēršot 
nesamērīgu slodzi nozarē. Vajadzības 
gadījumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedzamajam ziņojumam 
pievieno priekšlikumus par citu 
verificēšanas metožu ietveršanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 886
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 2010. un 2012. gadā ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
1. punktā aprakstītās masu bilances 
verificēšanas metodes darbību un par 
iespējām, kas ļautu izmantot citas 
verificēšanas metodes attiecībā uz dažiem 
vai visiem izejvielu vai biodegvielas 

2. Komisija 2010. un 2012. gadā ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par masu 
bilances un pasūtījuma un pieprasījuma
verificēšanas metodes darbību. 
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veidiem. Komisija savā novērtējumā 
apsver minētās verificēšanas metodes, 
kurās informācija par ilgtspējības 
īpašībām nav fiziski jāsaista ar īpašiem 
sūtījumiem vai maisījumiem. 
Novērtējumā ņem vērā vajadzību saglabāt 
verificēšanas sistēmas integritāti un 
efektivitāti, vienlaikus novēršot 
nesamērīgu slodzi nozarē. Vajadzības 
gadījumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedzamajam ziņojumam 
pievieno priekšlikumus par citu 
verificēšanas metožu ietveršanu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas ilgtspējības sistēmai attiecībā uz biodegvielām ir jāatzīst divas praktiskas 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. 887
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 2010. un 2012. gadā ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
1. punktā aprakstītās masu bilances 
verificēšanas metodes darbību un par 
iespējām, kas ļautu izmantot citas 
verificēšanas metodes attiecībā uz dažiem 
vai visiem izejvielu vai biodegvielas 
veidiem. Komisija savā novērtējumā 
apsver minētās verificēšanas metodes, 
kurās informācija par ilgtspējības 
īpašībām nav fiziski jāsaista ar īpašiem 
sūtījumiem vai maisījumiem. 
Novērtējumā ņem vērā vajadzību saglabāt 

2. Komisija 2010. un 2012. gadā ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par masu 
bilances un pasūtījuma un pieprasījuma
verificēšanas metodes darbību. 
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verificēšanas sistēmas integritāti un 
efektivitāti, vienlaikus novēršot 
nesamērīgu slodzi nozarē. Vajadzības 
gadījumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedzamajam ziņojumam 
pievieno priekšlikumus par citu 
verificēšanas metožu ietveršanu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas ilgtspējības sistēmai attiecībā uz biodegvielām ir jāatzīst divas praktiskas 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. 888
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija 2010. un 2012. gadā ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 1. punktā 
aprakstītās masu bilances verificēšanas 
metodes darbību un par iespējām, kas ļautu 
izmantot citas verificēšanas metodes 
attiecībā uz dažiem vai visiem izejvielu vai
biodegvielas veidiem. Komisija savā 
novērtējumā apsver minētās verificēšanas 
metodes, kurās informācija par ilgstpējības
īpašībām nav fiziski jāsaista ar īpašiem 
sūtījumiem vai maisījumiem. Novērtējumā 
ņem vērā vajadzību saglabāt verificēšanas 
sistēmas integritāti un efektivitāti, 
vienlaikus novēršot nesamērīgu slodzi 
nozarē. Vajadzības gadījumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedzamajam 
ziņojumam pievieno priekšlikumus par citu 
verificēšanas metožu ietveršanu.

Komisija 2010. un 2012. gadā ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 1. punktā 
aprakstītās masu bilances verificēšanas 
metodes darbību un par iespējām, kas ļautu 
izmantot citas verificēšanas metodes 
attiecībā uz dažiem vai visiem izejvielu,
biodegvielas vai citu bioloģisko šķidro 
kurināmo veidiem. Komisija savā 
novērtējumā apsver minētās verificēšanas 
metodes, kurās informācija par ilgtspējības
īpašībām nav fiziski jāsaista ar īpašiem 
sūtījumiem vai maisījumiem. Novērtējumā 
ņem vērā vajadzību saglabāt verificēšanas 
sistēmas integritāti un efektivitāti, 
vienlaikus novēršot nesamērīgu slodzi 
nozarē. Vajadzības gadījumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedzamajam 
ziņojumam pievieno priekšlikumus par citu 
verificēšanas metožu ietveršanu.



AM\731122LV.doc 11/97 PE409.429v01-00

LV

Or. de

Pamatojums

Paredzētajā Komisijas ziņojumā jāņem vērā arī citi bioloģiskie šķidrie kurināmie, lai 
aplūkotu visas iespējas.

Grozījums Nr. 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Komisija 2009. gada ziņojumā 
ierosina sistēmu, pēc kuras verificē 
atbilstību 15. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem attiecībā uz 
jebkura veida enerģiju, kas iegūta no 
biomasas.

Or. en

Pamatojums

Lai gan tiek ierosināts kritērijus attiecināt ne tikai uz biodegvielu, bet arī uz visiem no 
biomasas iegūtas enerģijas veidiem, nav stabilas metodoloģijas, kas ļautu verificēt atbilstību, 
ja tiek izmantots cits no biomasas iegūts energoresurss, kas nav biodegviela. Tāpēc Komisijai
2009. gada ziņojumā šis trūkums ir jānovērš.

Grozījums Nr. 890
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieprasa uzņēmējiem
iesniegt ticamu informāciju un pēc 
pieprasījuma attiecīgajai dalībvalstij darīt 
pieejamus datus, ko izmantoja informācijas 

3. Dalībvalstis pieprasa degvielas 
piegādātājiem iesniegt pārbaudītu
informāciju un pēc pieprasījuma 
attiecīgajai dalībvalstij darīt pieejamus 
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apkopošanai. Dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem nodrošināt atbilstošus 
standartus to iesniegtās informācijas 
neatkarīgam auditam, un pierādīt, ka tas 
tika veikts. Revīzijas procesā pārbauda, ka 
uzņēmēju izmantotās sistēmas ir precīzas, 
ticamas un aizsargātas pret krāpšanu. 
Tajā novērtē piemēru ņemšanas biežumu 
un metodi, kā arī informācijas 
pamatīgumu.

datus, ko izmantoja informācijas 
apkopošanai. Komisija pieņem vadlīnijas 
biodegvielas piegādātājiem par to, kā 
pārraudzīt un ziņot par vides ilgtspējības 
datiem attiecībā uz viņu piegādāto 
biodegvielu, un nodrošina akreditētu 
revidentu, lai verificētu informāciju, ko tie 
iesniedz degvielas piegādātājiem.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānodala atbildība starp biodegvielas piegādātāju, kas atbildīgs par derīgas licences 
iegūšanu, un degvielas piegādātāju, kas atbildīgs par licences nodošanu izpaušanas procesa 
ietvaros. Eiropas mērogā vienots monitoringa, ziņošanas un verifikācijas vadlīniju kopums 
nodrošinās aizstājamību un savstarpēju aizvietojamību biodegvielas sastāvdaļām un 
gatavajām degvielām, novērsīs tirgus traucējumus un nepieļaus darbības šķēršļus un liekus 
izdevumus patērētājam. Es tiesiskais regulējums šajā jautājumā jāsaskaņo ar Līguma par 
Eiropas Savienību 95. pantu.

Grozījums Nr. 891
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieprasa uzņēmējiem 
iesniegt ticamu informāciju un pēc 
pieprasījuma attiecīgajai dalībvalstij darīt
pieejamus datus, ko izmantoja informācijas 
apkopošanai. Dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem nodrošināt atbilstošus 
standartus to iesniegtās informācijas 
neatkarīgam auditam, un pierādīt, ka tas 
tika veikts. Revīzijas procesā pārbauda, ka 
uzņēmēju izmantotās sistēmas ir precīzas, 
ticamas un aizsargātas pret krāpšanu. Tajā 
novērtē piemēru ņemšanas biežumu un 
metodi, kā arī informācijas pamatīgumu.

3. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmēji iesniedz ticamu 
informāciju un pēc pieprasījuma 
attiecīgajai dalībvalstij dara pieejamus 
datus, kas izmantoti informācijas 
apkopošanai. Dalībvalstis pieprasa 
uzņēmējiem nodrošināt atbilstošus 
standartus to iesniegtās informācijas 
neatkarīgam auditam, un pierādīt, ka tas 
tika veikts. Revīzijas procesā pārbauda, ka 
uzņēmēju izmantotās sistēmas ir precīzas, 
ticamas un aizsargātas pret krāpšanu. Tajā 
novērtē piemēru ņemšanas biežumu un 
metodi, kā arī informācijas pamatīgumu.
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Or. de

Pamatojums

Uzņēmējiem ir vajadzīga ticama informācija un struktūras, kas ļautu veikt turpmāko 
plānošanu, lai varētu sniegt nepieciešamos datus.

Grozījums Nr. 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var izlemt, ka divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm pierāda, ka biodegvielas 
un bioloģiskais šķidrais kurināmais, ko 
ražo no izejvielām, kas audzētas minētajās 
valstīs, atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
noteiktajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

svītrots

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskas shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīt, ka biodegvielas 
sūtījumi atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
minētajiem vides ilgtspējības kritērijiem.
Komisija var izlemt, ka valstu, 
daudznacionālās vai starptautiskās 
shēmās, kas mēra siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumus, ietver precīzus datus 
15. panta 2. punkta nolūkos.

Or. de

Pamatojums

Tādi paši vai vismaz līdzvērtīgi kritēriji (masas bilance) ir jāpiemēro, novērtējot ilgtspējības 
prasību izpildi attiecībā uz importu no trešām valstīm. Ir būtiski nodrošināt, lai ES 
piemērojamie ilgtspējības kritēriji tiktu attiecīgi izpildīti. Tas ir nodrošināts, pievienojot 
15. panta 5. punktu (grozījums Nr. 4).
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Grozījums Nr. 893
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var izlemt, ka divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm pierāda, ka biodegvielas 
un bioloģiskais šķidrais kurināmais, ko 
ražo no izejvielām, kas audzētas minētajās 
valstīs, atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
noteiktajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var izlemt, ka divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm pierāda, ka biodegvielas un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais, ko ražo 
no izejvielām, kas audzētas minētajās 
valstīs, atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
noteiktajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

4. Komisija noslēdz divpusējus un 
daudzpusējus nolīgumus starp Kopienu un 
trešām valstīm, lai nodrošinātu, ka no 
biomasas iegūtā enerģija, ko ražo no 
izejvielām, kas audzētas minētajās valstīs, 
atbilst 15. panta 3., 4., 7.a vai 8. punktā 
noteiktajiem vides ilgtspējības kritērijiem. 
Šajos nolīgumos iekļauj pasākumus, lai 
nodrošinātu MVU līdzdalību.

Or. en
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Grozījums Nr. 895
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var izlemt, ka divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm pierāda, ka biodegvielas un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais, ko ražo 
no izejvielām, kas audzētas minētajās 
valstīs, atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
noteiktajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

4. Komisija var izlemt, ka divpusējie un 
daudzpusējie nolīgumi starp Kopienu un 
trešām valstīm pierāda, ka biomasa,
biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, ko ražo no izejvielām, kas 
audzētas minētajās valstīs, atbilst 15. panta 
3. vai 4. punktā noteiktajiem vides un 
sociālajiem ilgtspējības kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Jebkurš lēmums par šajā direktīvā paredzēto ilgtspējības kritēriju neievērošanu, priekšroku 
dodot citām valstu, starpvalstu vai starptautiskām sistēmām, jāuzskata par papildpasākumu 
ārpus šīs direktīvas darbības jomas, tāpēc uz to jāattiecina regulatīvā kontroles procedūra.

Grozījums Nr. 896
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. pants.– 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskas shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīt, ka biodegvielas 
sūtījumi atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā
minētajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

Komisija veicina, ka brīvprātīgās valstu vai 
starptautiskās shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīts, ka enerģijas ieguvei 
nosūtītā biomasa atbilst 15. pantā
minētajiem ilgtspējības kritērijiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
16. pants.– 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskas shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīt, ka biodegvielas 
sūtījumi atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
minētajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskas shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīt, ka no biomasas 
iegūtā enerģija atbilst 15. panta 3. vai 
4. punktā minētajiem vides ilgtspējības 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 898
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
16. pants.– 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskas shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīt, ka biodegvielas 
sūtījumi atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
minētajiem vides ilgtspējības kritērijiem.

Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās valstu 
vai starptautiskas shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti precīzi dati 15. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīt, ka biodegvielas 
sūtījumi atbilst 15. panta 3. vai 4. punktā 
minētajiem vides ilgtspējības kritērijiem. 
Šādā gadījumā standartu izmantošanas 
pamatā jābūt vienādai attieksmei pret 
dažādām standartu noteikšanas shēmām, 
un tā nedrīkst izraisīt diskrimināciju 
nevienā biodegvielas ražošanas ķēdes 
posmā.

Or. en
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Pamatojums

Šajā punktā minētās brīvprātīgās valstu vai starptautiskās standartu noteikšanas sistēmas 
galvenokārt attiecas uz sertifikāciju. Sertifikāciju nevajadzētu izmantot kā uz tirgu balstītu 
instrumentu, un tā jāizmanto tikai situācijās, kad valsts tiesību akti un citi valsts 
reglamentējošie noteikumi nesniedz ticamu pierādījumu biodegvielas un citu bioloģisko 
šķidro kurināmo ilgtspējīgai izcelsmei.

Grozījums Nr. 899
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var izlemt, ka valstu, 
daudznacionālās vai starptautiskās shēmās, 
kas mēra siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumus, ietver precīzus datus 
15. panta 2. punkta nolūkos.

Komisija var izlemt, ka valstu, 
daudznacionālās vai starptautiskās shēmās, 
kas mēra siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumus, ietver precīzus datus 
15. panta nolūkos saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 21. panta 
3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 900
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var izlemt, ka valstu, 
daudznacionālās vai starptautiskās shēmās, 
kas mēra siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumus, ietver precīzus datus 
15. panta 2. punkta nolūkos.

Komisija saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 21. panta 3. punktā
var izlemt, ka valstu, daudznacionālās vai 
starptautiskās shēmās, kas mēra 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus, ietver 
precīzus datus 15. panta 2. punkta nolūkos.

Or. en
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Pamatojums

Jebkurš lēmums par šajā direktīvā paredzēto ilgtspējības kritēriju neievērošanu, priekšroku 
dodot citām valstu, starpvalstu vai starptautiskām sistēmām, jāuzskata par papildpasākumu 
ārpus šīs direktīvas darbības jomas, tāpēc uz to jāattiecina regulatīvā kontroles procedūra.

Grozījums Nr. 901
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija atzīst, ka biodegvielas un citu 
bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējīgas 
izcelsmes verifikācija galvenokārt jābalsta 
uz valstu tiesību aktiem un citiem valstu 
reglamentējošajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā punktā minētās brīvprātīgās valstu vai starptautiskās standartu noteikšanas sistēmas 
galvenokārt attiecas uz sertifikāciju. Sertifikāciju nevajadzētu izmantot kā uz tirgu balstītu 
instrumentu, un tā jāizmanto tikai situācijās, kad valsts tiesību akti un citi valsts 
reglamentējošie noteikumi nesniedz ticamu pierādījumu biodegvielas un citu bioloģisko 
šķidro kurināmo ilgtspējīgai izcelsmei.

Grozījums Nr. 902
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem lēmumus tikai 
saskaņā ar 4. punktu, ja attiecīgais 
nolīgums vai shēma atbilst atbilstošiem 
ticamības, pārredzamības un neatkarīga 
audita standartiem. Ja shēmas izmanto, 
lai veiktu siltumnīcefekta gāzu 

svītrots
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mērījumus, šādas shēmas atbilst arī 
VII pielikumā noteiktajām metodiskajām 
prasībām.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 16. panta 5. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 903
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne 
vairāk kā 5 gadus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņots ar 16. panta 5. un 6. punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 904
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus.

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru, un to pamatā ir Eiropas 
Standartizācijas komitejas (CEN)
ieteikumi, ar kuriem pārskata ilgtspējības 
kritērijus un verifikācijas procesu, kas 
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paredzēts citās valstu vai starptautiskās 
shēmās. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk kā 
5 gadus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci starp CEN uzdevumiem biodegvielas ilgtspējības kritēriju 
izstrādē un lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar šo direktīvu attiecībā uz atbilstību biodegvielu 
un citu bioloģisko šķidro kurināmo vides ilgtspējības kritērijiem, šādus lēmumus vēlams 
balstīt uz CEN ieteikumiem, kas centīsies definēt universālus kritērijus, rādītājus un metodiku 
ilgtspējības kritēriju noteikšanai un to izpildes pierādīšanai un verifikācijai.

Grozījums Nr. 905
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus.

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru, un to pamatā ir Eiropas 
Standartizācijas komitejas (CEN) 
ieteikumi, ar kuriem pārskata ilgtspējības 
kritērijus un verifikācijas procesu, kas 
paredzēts citās valstu vai starptautiskās 
shēmās. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk kā 
5 gadus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci starp CEN uzdevumiem biodegvielas ilgtspējības kritēriju 
izstrādē un lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar šo direktīvu attiecībā uz atbilstību biodegvielu 
un citu bioloģisko šķidro kurināmo vides ilgtspējības kritērijiem, šādus lēmumus vēlams 
balstīt uz CEN ieteikumiem, kas centīsies definēt universālus kritērijus, rādītājus un metodiku 
ilgtspējības kritēriju noteikšanai un to izpildes pierādīšanai un verifikācijai.
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Grozījums Nr. 906
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus.

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Šādi 
lēmumi ir spēkā ne vairāk kā 5 gadus un 
tos jebkurā brīdī var anulēt pēc Komisijas, 
21. panta 2. punktā minētās komitejas vai 
Eiropas Parlamenta ierosinājuma, ja ir 
ievērojamas šaubas par shēmas 
uzticamību.

Or. en

Grozījums Nr. 907
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus.

6. Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 3. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus un tos jebkurā brīdī var anulēt 
pēc Komisijas, 21. panta 2. punktā 
minētās komitejas vai Eiropas Parlamenta 
ierosinājuma, ja ir ievērojamas šaubas 
par shēmas uzticamību.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi spēt ātri reaģēt gadījumā, ja rodas neparedzēti apstākļi attiecībā uz biodegvielu 
ilgtspējību.
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Grozījums Nr. 908
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus.

(6) Lēmumus atbilstīgi 4. punktam pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādi lēmumi ir spēkā ne vairāk 
kā 5 gadus. Šādus lēmumus var anulēt arī 
agrāk, ja pierādījumi liecina, ka ir 
pārkāpti ilgtspējības standarti, vai ja 
programmas un nolīgumi nenodrošina 
atbilstīgu uzticamības, pārredzamības un 
regulāras un pietiekami biežas 
neatkarīgas revīzijas standartu 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 16. panta 6. punktā paredzēts, ka lēmumi par starptautisko nolīgumu un 
programmu iekļaušanu ir spēkā ne ilgāk kā 5 gadus. Ir jāparedz iespēja šos lēmumus anulēt 
agrāk, ja nolīgumi un programmas neatbilst vajadzīgajiem kritērijiem vai atbilstīgiem 
uzticamības, pārredzamības un neatkarīgas revīzijas standartiem.

Grozījums Nr. 909
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja uzņēmējs iesniedz pierādījumu vai 
informāciju, kas iegūta saskaņā ar 
nolīgumu vai shēmu, kurai piemēro 
lēmumu atbilstīgi 4. punktam, dalībvalsts 
nepieprasa piegādātājam nodrošināt 
turpmākus atbilstības pierādījumus par 
attiecīgo vides ilgtspējības kritēriju izpildi.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Trešo valstu importam noteiktais režīms nav noteikts. Attiecībā uz nolīgumu noslēgšanu ar 
trešām valstīm nav minēti izvirzītie kritēriji, it īpaši masas bilance. Ja apgrūtinošas prasības 
attiecībā uz pierādījumiem masas bilances formā attiecas tikai uz ES krājumiem, tas trešo 
valstu piegādātājiem sniedz ievērojamas konkurences priekšrocības.

Grozījums Nr. 910
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja uzņēmējs iesniedz pierādījumu vai 
informāciju, kas iegūta saskaņā ar 
nolīgumu vai shēmu, kurai piemēro 
lēmumu atbilstīgi 4. punktam, dalībvalsts 
nepieprasa piegādātājam nodrošināt
turpmākus atbilstības pierādījumus par 
attiecīgo vides ilgtspējības kritēriju izpildi.

7. Ja biodegvielas piegādātājs iesniedz 
pierādījumu vai informāciju, kas iegūta 
saskaņā ar nolīgumu vai shēmu, kurai 
piemēro lēmumu atbilstīgi 4. punktam, 
dalībvalsts nepieprasa biodegvielas 
piegādātājam iesniegt turpmākus 
atbilstības pierādījumus par attiecīgo vides 
ilgtspējības kritēriju izpildi.

Or. en

Pamatojums

Atbildība skaidri jānodala starp biodegvielas piegādātājiem, kuri ir atbildīgi par derīgas 
licences iegūšanu, un starp degvielas piegādātājiem, kuri ir atbildīgi par sertifikāta 
iesniegšanu, kas veido daļu no izpaušanas procedūras, lai nodrošinātu atbilstību.

Grozījums Nr. 911
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc svītrots
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savas iniciatīvas Komisija pārbauda 
15. panta piemērošanu attiecībā uz 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā avotu un sešu mēnešu laikā pēc 
prasības saņemšanas, kā arī saskaņā ar 
21. panta 2. punktā minēto procedūru 
izlemj, vai attiecīgā dalībvalsts drīkst ņemt 
vērā biodegvielu vai bioloģisko šķidro 
kurināmo no minētā avota 15. panta 
1. punktā minētajos nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai nav jācenšas izslēgt kādu ilgtspējīgu biodegvielu, kas atbilst 15. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem.

Lai direktīva sekmīgi darbotos, izvirzītajiem nosacījumiem jābūt skaidriem, verificējamiem, 
īstenojamiem un viennozīmīgi interpretējamiem. Jebkurai biodegvielai, kas atbilst šiem 
nosacījumiem, ir jābūt pieņemamai. Tāpēc 15. panta 8. punkts nav nepieciešams, un tas ir 
jāsvītro.

Komisijai 16. panta 4. punkts piešķir elastību attiecībā uz biodegvielām no trešām valstīm, uz 
kurām attiecas 2020. gada mērķis. Komisijai nav nepieciešamas plašākas pilnvaras.

Grozījums Nr. 912
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc 
savas iniciatīvas Komisija pārbauda 
15. panta piemērošanu attiecībā uz 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā avotu un sešu mēnešu laikā pēc 
prasības saņemšanas, kā arī saskaņā ar 
21. panta 2. punktā minēto procedūru 
izlemj, vai attiecīgā dalībvalsts drīkst ņemt 
vērā biodegvielu vai bioloģisko šķidro 
kurināmo no minētā avota 15. panta 
1. punktā minētajos nolūkos.

8. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc 
savas iniciatīvas Komisija pārbauda 
15. panta piemērošanu attiecībā uz 
biomasas, biodegvielas vai bioloģiskā 
šķidrā kurināmā avotu un sešu mēnešu 
laikā pēc prasības saņemšanas, kā arī 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru izlemj, vai attiecīgā dalībvalsts 
drīkst ņemt vērā biomasu, biodegvielu vai 
bioloģisko šķidro kurināmo no minētā 
avota 15. panta 1. punktā minētajos 
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nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Vienādi ilgtspējības kritēriji jāattiecina uz visu no augiem iegūto enerģiju, ko izmanto 
transportā. Papildus vārdiem „biodegvielas” un „bioloģiskais šķidrais kurināmais” jāiekļauj 
arī „biomasa”, lai nepieļautu, ka tehnoloģiskās attīstības dēļ nākotnē būtu iespējams 
izvairīties no šo kritēriju ievērošanas, piemēram, gadījumā, ja biomasu izmantotu ūdeņraža 
ražošanā transporta vajadzībām.

Grozījums Nr. 913
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Eiropas Komisija ieceļ neatkarīgu 
ekspertu komiteju, kas izstrādā 
mehānismu, lai pienācīgi novērtētu un 
risinātu jautājumu par bioenerģijas 
netiešo ietekmi uz zemes izmantojuma 
izmaiņām un netiešo ietekmi uz dabiskā 
meža platību samazināšanos vai citu 
dabas ekosistēmu degradāciju, un šā 
mehānisma piemērošanas galīgais 
termiņš ir 2010. gada 31. decembris. 
Netiešās ietekmes iekļaušana ir būtiska.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīga ražošana ir ne tikai vides ilgtspējības jautājums. Ar biodegvielas ražošanu 
saistītās sociālās problēmas un cilvēktiesību pārkāpumi, kas guvuši dokumentārus 
pierādījumus, liecina, ka ES biodegvielas ilgtspējības kritērijos ir jāiekļauj sociālie standarti.
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Grozījums Nr. 914
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā siltumnīcefekta gāzu ietekmes 

aprēķināšana

No biomasas iegūtās enerģijas
siltumnīcefekta gāzu ietekmes 

aprēķināšana

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izejvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas negatīvi iespaido biodegvielu ietekmi attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzēm (SEG). Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai faktiskās vērtības. Šis 
koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 915
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu no biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā izmantošanas 15. panta 
2. punkta nolūkos aprēķina šādi:

1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu no biomasas enerģijas
izmantošanas 15. panta 2. punkta nolūkos 
aprēķina šādi:

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izejvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas negatīvi iespaido biodegvielu ietekmi attiecībā 
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uz siltumnīcefekta gāzēm (SEG). Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai faktiskās vērtības. Šis 
koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 916
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz biodegvielām, ja 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
standartvērtība biodegvielas ražošanas 
metodei ir noteikta VII pielikuma A daļā, 
izmanto minēto standartvērtību;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Priekšroka jādod faktisko vērtību izmantošanai. Sadalītās standartvērtības var izmantot 
atsevišķos ražošanas procesa posmos.

Grozījums Nr. 917
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz biodegvielām, ja 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
standartvērtība biodegvielas ražošanas 
metodei ir noteikta VII pielikuma A daļā, 
izmanto minēto standartvērtību;

(a) attiecībā uz biodegvielām, ja 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
standartvērtība biodegvielas ražošanas 
metodei ir noteikta VII pielikuma A vai B
daļā un ja el vērtība šīm biodegvielām ir 
aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma C 
daļas 7. punktu, izmanto minēto 
standartvērtību;

Or. en
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Pamatojums

Biodegvielu izraisītā siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma standartvērtībās jāņem vērā zemes 
izmantojuma izmaiņas. Padome ir norādījusi, ka tā ir ievērojama nepilnība, kuras dēļ var tikt 
iznīcināti oglekļa krājumi.

Grozījums Nr. 918
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz biodegvielām, ja 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
standartvērtība biodegvielas ražošanas 
metodei ir noteikta VII pielikuma A daļā, 
izmanto minēto standartvērtību;

(a) attiecībā uz biomasas enerģiju, ja 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
standartvērtība biomasas enerģijas 
ražošanas metodei ir noteikta 
VII pielikuma A vai B daļā, izmanto 
minēto standartvērtību, ko reizina ar zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu koeficientu;

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izejvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas negatīvi iespaido biodegvielu ietekmi attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzēm (SEG). Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai faktiskās vērtības. Šis 
koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 919
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izmantojot faktisko vērtību, kas 
aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma B daļā

(b) izmantojot faktisko vērtību, kas 
aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma C daļā
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noteikto metodi; vai noteikto metodi un reizināta ar zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu koeficientu, 
vai

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izejvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas negatīvi iespaido biodegvielu ietekmi attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzēm (SEG). Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai faktiskās vērtības. Šis 
koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 920
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izmantojot vērtību, kas aprēķināta 
saskaņā ar VII pielikuma C daļā noteikto 
metodi, kā dažu ražošanas procesa posmu 
faktisko vērtību un citiem ražošanas 
procesa posmiem paredzēto VII pielikuma 
D vai E daļā noteikto sadalīto 
standartvērtību summu.

(c) izmantojot vērtību, kas aprēķināta 
saskaņā ar VII pielikuma C daļā noteikto 
metodi, kā dažu ražošanas procesa posmu 
faktisko vērtību un citiem ražošanas 
procesa posmiem paredzēto VII pielikuma 
D vai E daļā noteikto sadalīto 
standartvērtību summu, visas vērtības 
pareizinot ar zemes izmantojuma netiešo 
izmaiņu koeficientu;

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izejvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas negatīvi iespaido biodegvielu ietekmi attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzēm (SEG). Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai faktiskās vērtības. Šis 
koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.
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Grozījums Nr. 921
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) zemes izmantojuma netiešo izmaiņu 
koeficientu aprēķina ik pēc diviem 
gadiem, zemes izmantojuma pieauguma 
rādītāju, kas radies, ražojot enerģiju no 
pārtikas un bioloģiskām izejvielām, dalot 
ar zemes izmantojuma pieauguma 
rādītāju, kas radies, ražojot pārtiku un 
izejvielas, un pieskaitot zemes 
izmantojuma pieauguma rādītāju, kas 
radies, ražojot enerģiju no biomasas.
Dienā, kad šī direktīva stājas spēkā, 
nosaka, ka koeficients ir 1,0, un pirmo 
reizi to aprēķina pēc diviem gadiem, 
pamatojoties uz datiem par kopējo zemes 
izmantojumu un zemes izmantojuma 
izmaiņām.
Līdz 2010. gadam Komisija publicē 
metodes, kā aprēķināt zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu koeficientu, ņemot vērā 
iespējamo vajadzību koeficienta 
aprēķināšanā neiekļaut noplicinātās 
zemes platības un noteikt paņēmienus, kā 
nošķirt dažādus zemes un zemes 
izmantošanas veidus.

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantojuma netiešās izmaiņas notiek tad, ja zemi izmanto nevis pārtikas produktu 
audzēšanai, bet gan biodegvielas izejvielu ieguvei, un citviet pasaulē palielinās pārtikas 
ražošana uz tropisko mežu vai citu lauksaimniecībā neizmantotu zemju rēķina, lai izlīdzinātu 
pārtikas ražošanas jaudas samazināšanos. Tas negatīvi iespaido biodegvielu ietekmi attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzēm (SEG). Tādēļ ir jāievieš koeficients, kas uzrāda zemes izmantojuma 
netiešo izmaiņu ietekmi, ko rada biodegvielas SEG standartvērtības vai faktiskās vērtības. Šis 
koeficients veicinās kultūraugu un zemes efektīvāku izmantošanu.
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Grozījums Nr. 922
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) šeit tiek pieņemts, ka ražošanas 
process ir identisks ražošanas procesam, 
uz kuru pamatojas VI pielikuma D vai 
E daļā noteiktās sadalītās standartvērtības 
citiem ražošanas procesa posmiem.

Or. de

Pamatojums

Vērtības tika noteiktas, ņemot vērā piešķīrumus dažādiem ražošanas procesiem (pamatojoties 
uz konkrēto iekārtu konfigurāciju un pārvēršanas koeficientiem). Šā iemesla dēļ vērtības var 
ņemt vērā tikai tad, ja ražošanas ceļi un pārvēršanas iekārta ir identiska. Jebkādas atšķirības 
šajā ziņā vērtības padara neizmantojamas.

Grozījums Nr. 923
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, kā 
minēts VII pielikuma C daļā, iekļauj tad, 
ja ražo no tādām izejvielām, tostarp no 
atkritumiem, kuru ieguvei nav jāizmanto 
aramzeme, ganības vai ilggadīgo kultūru 
zeme.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ietvertas emisijas, kas rodas zemes izmantojuma netiešo izmaiņu 
ietekmē. Jaunākie pētījumi liecina, ka šo emisiju apjoms varētu būt ievērojams. Tādēļ šo 
emisiju īpatsvars ir jāiekļauj gan standartvērtībās, gan visās aprēķinātajās vērtībās.

Grozījums Nr. 924
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pilnvaro Eiropas 
Standartizācijas komiteju izstrādāt 
skaidru un labi definētu procesu, lai: 
a) aprēķinātu tipiskās vērtības, 
pamatojoties uz VII pielikuma C daļā 
iekļautajiem principiem;
b) no tipiskajām vērtībām atvasinātu 
ieteiktās vērtības;
iesniegtu un pārbaudītu ierosinātās 
novirzes no ieteiktajām vērtībām, vadoties 
gan no datu, gan metodikas viedokļa un 
ievērojot VII pielikuma C daļā iekļautos 
principus.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai visā ES tiktu piemēroti vieni un tie paši kritēriji, indikatori un 
metodoloģijas. CEN ir šim uzdevumam piemērota organizācija, kas var mobilizēt attiecīgos 
ekspertus un tā jau ir sākusi šo procesu. Es tiesiskais regulējums šajā jautājumā jāsaskaņo ar 
Līguma par Eiropas Savienību 95. pantu. Ievērojama ietekme var būt, piemēram, 
pieņēmumiem par kāda mēslošanas līdzekļa ietekmi uz SEG. To ietekmē arī metodoloģiski 
apsvērumi. Problēmas var sagādāt izsekojamība. Ir ieteicams pieņemt tipiskās vērtības, kuras 
regulāri jāpārskata, ņemot vērā nozarē notiekošās izmaiņas.
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Grozījums Nr. 925
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pilnvaro Eiropas 
Standartizācijas komiteju izstrādāt 
skaidru un labi definētu procesu, lai: 
a) aprēķinātu tipiskās vērtības, 
pamatojoties uz VII pielikuma C daļā 
iekļautajiem principiem;
b) no tipiskajām vērtībām atvasinātu 
ieteiktās vērtības;
iesniegtu un pārbaudītu ierosinātās 
novirzes no ieteiktajām vērtībām, vadoties 
gan no datu, gan metodikas viedokļa un 
ievērojot VII pielikuma C daļā iekļautos 
principus.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai visā ES tiktu piemēroti vieni un tie paši kritēriji, indikatori un 
metodoloģijas. CEN ir šim uzdevumam piemērota organizācija, kas var mobilizēt attiecīgos 
ekspertus un tā jau ir sākusi šo procesu. Es tiesiskais regulējums šajā jautājumā jāsaskaņo ar 
Līguma par Eiropas Savienību 95. pantu. Ievērojama ietekme var būt, piemēram, 
pieņēmumiem par kāda mēslošanas līdzekļa ietekmi uz SEG. To ietekmē arī metodoloģiski 
apsvērumi. Problēmas var sagādāt izsekojamība. Ir ieteicams pieņemt tipiskās vērtības, kuras 
regulāri jāpārskata, ņemot vērā nozarē notiekošās izmaiņas.

Grozījums Nr. 926
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vēlākais līdz 2010. gada 31. martam
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu, 

2. Vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim
dalībvalstis iesniedz Komisijai sarakstu, 
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ietverot to teritorijā esošo administratīvo 
vienību sarakstu, kuras ietvertas NUTS 2 
līmeņa klasifikācijā Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
ja var paredzēt, ka tipiskas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada 
lauksaimniecības izejvielu audzēšana, ir 
zemākas par vai vienādas ar emisijām, par 
kurām ziņo VII pielikuma C daļas nodaļā 
par audzēšanu, pievienojot minētā saraksta 
izveidošanai izmantotās metodes aprakstu. 
Metode ņem vērā augsnes īpašības, klimatu 
un paredzamos izejvielu ieguvumus.

kurā uzskaitītas atmatā atstātas, 
noplicinātas un mazauglīgas zemes 
platības, kurās enerģijas kultūru 
audzēšana varētu samazināt oglekļa 
emisijas, pievienojot minētā saraksta 
izveidošanai izmantotās metodes un datu 
aprakstu. Metode ņem vērā augsnes 
īpašības, klimatu un paredzamos izejvielu 
ieguvumus.

Or. en

Grozījums Nr. 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biodegvielām VII pielikuma A daļā 
noteiktās standartvērtības un 
VII pielikuma D daļā noteiktās sadalītās 
standartvērtības biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam 
piemēro tikai gadījumā, ja izejvielas 
audzē:

svītrots

(a) ārpus Kopienas; vai
(b) Kopienas reģionos, kas ietverti 
2. punktā minētajos sarakstos.
Attiecībā uz biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo, uz ko neattiecas neviens 
no iepriekšējiem punktiem, audzēšanai 
izmanto faktiskās vērtības.

Or. en
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Grozījums Nr. 928
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biodegvielām VII pielikuma A daļā 
noteiktās standartvērtības un
VII pielikuma D daļā noteiktās sadalītās 
standartvērtības biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam 
piemēro tikai gadījumā, ja izejvielas audzē:

3. Direktīvas VII pielikuma D daļā 
noteiktās sadalītās standartvērtības 
autodegvielai un šķidrajam kurināmajam, 
ko ražo no biomasas, var piemērot tikai 
gadījumā, ja izejvielas audzē:

Or. en

Pamatojums

Aprēķinos jāizmanto faktiskās vērtības. Sadalītās standartvērtības uz audzēšanu jāattiecina 
tikai tad, ja izejvielu izcelsmes vieta ir trešās valstis un atmatā atstāta, mazauglīga un 
noplicināta zeme, kas atbilst 2. punktā minētajam raksturojumam.

Grozījums Nr. 929
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Kopienas reģionos, kurus dalībvalstis 
norādījušas kā tādus, kuros ir zems 
ražīgums.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai neizslēgtu vietējo izejvielu izmantošanu un līdz ar to 
netraucētu konkurenci starp lauksaimniecības reģioniem, kuros ražība ir zem vidējā līmeņa.
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Grozījums Nr. 930
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
17. pants.– 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo, uz ko neattiecas neviens 
no iepriekšējiem punktiem, audzēšanai 
izmanto faktiskās vērtības.

Attiecībā uz biomasu, biodegvielām un 
bioloģisko šķidro kurināmo, uz ko 
neattiecas neviens no iepriekšējiem 
punktiem, audzēšanai izmanto faktiskās 
vērtības.

Or. en

Pamatojums

Vienādi ilgtspējības kritēriji jāattiecina uz visu no augiem iegūto enerģiju, ko izmanto 
transportā. Papildus vārdiem „biodegvielas” un „bioloģiskais šķidrais kurināmais” jāiekļauj 
arī „biomasa”, lai nepieļautu, ka tehnoloģiskās attīstības dēļ nākotnē būtu iespējams 
izvairīties no šo kritēriju ievērošanas, piemēram, gadījumā, ja biomasu izmantotu ūdeņraža 
ražošanā transporta vajadzībām.

Grozījums Nr. 931
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
iekļauj visu no biomasas ražotu 
autodegvielas veidu sarakstā, ja tās 
nesaista ar zemes izmantojuma tiešo 
izmaiņu ietekmi un ja ražo no tādām 
izejvielām, tostarp no atkritumiem, kuru 
ieguvei nav jāizmanto aramzeme, ganības 
vai ilggadīgo kultūru zeme.

Or. en



AM\731122LV.doc 37/97 PE409.429v01-00

LV

Pamatojums

SEG emisijas, kas rodas zemes izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, attiecina uz visiem no 
biomasas ražotiem autodegvielas veidiem, izņemot gadījumus, kad izejvielas audzētas atmatā 
atstātā, mazauglīgā vai noplicinātā zemē, ja ražotāji var pierādīt, ka zemes izmantojuma tiešo 
izmaiņu ietekmē ir samazinājušās oglekļa emisijas.

Grozījums Nr. 932
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada
31. decembrim ziņo par aprēķinātajām 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kuras norādītas VII pielikuma B un E 
daļā, īpašu uzmanību veltot transporta un 
apstrādes emisijām, un vajadzības 
gadījumā var izlemt vērtībās ieviest 
korekcijas. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

4. Komisija vēlākais līdz 2010. gada
31. decembrim un pēc tam reizi divos 
gados pārskata tipiskās vērtības un 
standartvērtības, kuras norādītas 
VII pielikumā, īpašu uzmanību veltot 
audzēšanas emisijām. Attiecībā uz 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām 
izejvielu audzēšanai Komisija līdz 
2010. gada 31. decembrim iesniedz jaunu 
faktisko vērtību un standartvērtību 
sarakstu, kas raksturīgas reģionālajiem 
un klimatiskajiem apstākļiem. Veicot 
pārskatīšanu, tiek lūgts gan trešo valstu, 
gan Kopienas ražotāju viedoklis. Turklāt 
Komisija novērtē un vajadzības gadījumā 
ierosina tipiskās vērtības un 
standartvērtības izejvielu audzēšanai, 
izmantojot ilgtspējīgas lauku 
apsaimniekošanas un bioloģiskās 
lauksaimniecības metodes. Šādu 
pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Pārskata un atkarībā no raksturīgajiem 
zemes izmantojuma un/vai izejvielu 
faktoriem pielāgo arī to emisiju vērtības, 
kas radušās zemes izmantojuma netiešo 
izmaiņu ietekmē, kā minēts VII pielikuma 
C daļā.
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Or. en

Pamatojums

COM dokumentā attiecībā uz izejvielu audzēšanu ir ierosināts noteikt ļoti vispārīgas (kopējās 
vidējās) vērtības, kas pietiekami neatspoguļo faktisko lielo daudzveidību. Izejvielu audzēšanā 
radīto faktisko emisiju noteikšana uzņēmējiem ir sarežģīts un ļoti dārgs process. Tādēļ COM 
dokumentā ir jāiekļauj reģionālas ražošanas standartvērtības, kas precīzāk atspoguļo 
atšķirības. Turklāt emisiju vērtības, kas radušās zemes izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē, 
ir jāpielāgo zemes izmantojuma prasībām, kādas pastāv attiecībā uz atsevišķu izejvielu 
audzēšanu.

Grozījums Nr. 933
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim ziņo par aprēķinātajām 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kuras norādītas VII pielikuma B un E daļā, 
īpašu uzmanību veltot transporta un 
apstrādes emisijām, un vajadzības 
gadījumā var izlemt vērtībās ieviest 
korekcijas. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim, pamatojoties uz 
pārskatīšanu saskaņā ar Eiropas 
Standartizācijas komitejas (CEN) 
atbilstīgi 17. panta 1. punktam izstrādāto 
procesu, ziņo par aprēķinātajām tipiskajām 
vērtībām un standartvērtībām, kuras 
norādītas VII pielikuma B un E daļā, īpašu 
uzmanību veltot transporta un apstrādes 
emisijām, un vajadzības gadījumā var 
izlemt vērtībās ieviest korekcijas. Šādu 
pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Vienāds process jāizmanto, lai vispirms noteiktu un vēlāk pārskatītu tipiskās vērtības un 
standartvērtības.
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Grozījums Nr. 934
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim ziņo par aprēķinātajām 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kuras norādītas VII pielikuma B un E daļā, 
īpašu uzmanību veltot transporta un 
apstrādes emisijām, un vajadzības 
gadījumā var izlemt vērtībās ieviest 
korekcijas. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim, pamatojoties uz 
pārskatīšanu saskaņā ar Eiropas 
Standartizācijas komitejas (CEN) 
atbilstīgi 17. panta 1. punktam izstrādāto 
procesu, ziņo par aprēķinātajām tipiskajām 
vērtībām un standartvērtībām, kuras 
norādītas VII pielikuma B un E daļā, īpašu 
uzmanību veltot transporta un apstrādes 
emisijām, un vajadzības gadījumā var 
izlemt vērtībās ieviest korekcijas. Šādu 
pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Vienāds process jāizmanto, lai vispirms noteiktu un vēlāk pārskatītu tipiskās vērtības un 
standartvērtības.

Grozījums Nr. 935
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim ziņo par aprēķinātajām 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kuras norādītas VII pielikuma B un E daļā, 
īpašu uzmanību veltot transporta un 
apstrādes emisijām, un vajadzības 
gadījumā var izlemt vērtībās ieviest 

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim un pēc tam ik pēc diviem 
gadiem ziņo par aprēķinātajām tipiskajām 
vērtībām un standartvērtībām, kuras 
norādītas VII pielikuma B un E daļā, īpašu 
uzmanību veltot transporta un apstrādes 
emisijām, un vajadzības gadījumā var 
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korekcijas. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

izlemt vērtībās ieviest korekcijas. Šādu 
pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Regulāras pārbaudes un vērtību koriģēšanas iespēja sniedz uzticamu pamatu biodegvielu un 
citu bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 936
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim ziņo par aprēķinātajām 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kuras norādītas VII pielikuma B un E daļā, 
īpašu uzmanību veltot transporta un 
apstrādes emisijām, un vajadzības 
gadījumā var izlemt vērtībās ieviest 
korekcijas. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim ziņo par aprēķinātajām 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kuras norādītas VII pielikuma A, B, D un E 
daļā, īpašu uzmanību veltot transporta un 
apstrādes emisijām, un vajadzības 
gadījumā var izlemt vērtībās ieviest 
korekcijas. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. sl

Pamatojums

Biodegvielām, ko ražo no aļģēm, būs ļoti labi CO2 rezultāti, tāpēc to izmantošanu var 
veicināt, rēķinot to ieguldījumu divkāršā apjomā.
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Grozījums Nr. 937
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim ziņo par aprēķinātajām 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kuras norādītas VII pielikuma B un E daļā, 
īpašu uzmanību veltot transporta un 
apstrādes emisijām, un vajadzības 
gadījumā var izlemt vērtībās ieviest 
korekcijas. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

4. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim ziņo par aprēķinātajām 
tipiskajām vērtībām un standartvērtībām, 
kuras norādītas VII pielikuma A, B, D un E 
daļā, īpašu uzmanību veltot transporta un 
apstrādes emisijām, un vajadzības 
gadījumā var izlemt vērtībās ieviest 
korekcijas. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi direktīvā paredzēt iespēju atjaunināt tipiskās un standartvērtības ne tikai 
turpmākajiem biodegvielu attīstības ceļiem, bet arī pašreizējiem.

Grozījums Nr. 938
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. VII pielikumā var veikt izmaiņas, lai to 
pielāgotu tehniskajam un zinātniskajam 
progresam. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Jebkādu VII pielikumā minēto 
standartvērtību pielāgošanu vai 
papildināšanu veic, ievērojot šādus 

5. VII pielikumā var veikt izmaiņas, lai to 
pielāgotu tehniskajam un zinātniskajam 
progresam. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru, pienācīgi ņemot vērā Eiropas 
Standartizācijas komitejas (CEN) saskaņā 
ar 17. panta 1. punktu izstrādātos 
procesus un ieteikumus. Jebkādu 
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noteikumus: VII pielikumā minēto standartvērtību 
pielāgošanu vai papildināšanu veic, 
ievērojot šādus noteikumus:

Or. en

Pamatojums

CEN specifikācijas attiecas uz marķēšanas procedūrām. Lai patērētājiem tas būtu 
saprotamāk, īpašs marķējums jāprasa tikai tad, ja degviela neatbilst standarta specifikācijai. 
Tas ļautu mainīt CEN specifikāciju, nemainot direktīvu. Eksistē tādas biodegvielas, kuras 
maisījumā var pārsniegt 10 % pēc tilpuma, saglabājot atbilstību CEN specifikācijai, tāpēc 
tām nav nepieciešams īpašs marķējums.

Grozījums Nr. 939
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. VII pielikumā var veikt izmaiņas, lai to 
pielāgotu tehniskajam un zinātniskajam 
progresam. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Jebkādu VII pielikumā minēto 
standartvērtību pielāgošanu vai 
papildināšanu veic, ievērojot šādus 
noteikumus:

5. VII pielikumā var veikt izmaiņas, lai to 
pielāgotu tehniskajam un zinātniskajam 
progresam. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru, pienācīgi ņemot vērā Eiropas 
Standartizācijas komitejas (CEN) saskaņā 
ar 17. panta 1. punktu izstrādātos 
procesus un ieteikumus. Jebkādu 
VII pielikumā minēto standartvērtību 
pielāgošanu vai papildināšanu veic, 
ievērojot šādus noteikumus:

Or. en

Pamatojums

VII pielikuma pārskatīšana jāveic saskaņā ar skaidri noteiktu un konsekventu procesu, kura 
definēšana ir CEN kompetencē.
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Grozījums Nr. 940
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. VII pielikumā var veikt izmaiņas, lai to 
pielāgotu tehniskajam un zinātniskajam 
progresam. Šādu pasākumu, kas paredzēts, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Jebkādu VII pielikumā minēto 
standartvērtību pielāgošanu vai 
papildināšanu veic, ievērojot šādus 
noteikumus:

5. Direktīvas VII pielikumā var veikt 
izmaiņas, lai to pielāgotu tehniskajam un 
zinātniskajam progresam un tajā iekļauj 
biodegvielu un līdzīgu vai citu 
izejmateriālu vērtību ieviešanu. Šādu 
pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 21. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Jebkādu VII pielikumā minēto 
standartvērtību pielāgošanu vai 
papildināšanu veic, ievērojot šādus 
noteikumus:

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 17. panta 5. punkta grozījums sniedz iespēju izmantot tipiskās standartvērtības 
tikai attiecībā uz ieguldījumiem, kas ir nelieli salīdzinājumā ar kopējo emisiju apjomu.

Grozījums Nr. 941
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja faktora ieguldījums kopējā emisiju 
apjomā ir zems vai ja ir ierobežotas
atšķirības, vai ja faktisko vērtību 
noteikšana rada ievērojamas grūtības vai 
augstas izmaksas, normālam ražošanas 
procesam piemēro standartvērtības;

(a) ja faktora ieguldījums kopējā emisiju 
apjomā ir mazāks nekā 5 % vai ja 
praktiski nepastāv atšķirības, normālam 
ražošanas procesam piemēro 
standartvērtības;

Or. en
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Pamatojums

Ir jāparedz precīzāki norādījumi par standartvērtību pārskatīšanu komitoloģijas procedūrā.

Grozījums Nr. 942
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visos citos gadījumos salīdzinājumā ar 
normāliem ražošanas procesiem 
standartvērtības ir stabilas.

(b) visos citos gadījumos standartvērtības 
atbilst 90 % to vērtību procentilēm, kas 
noteiktas ražošanas procesiem.

Or. en

Pamatojums

Standartvērtības ir jānosaka saskaņā ar vienotiem noteikumiem un, lai neatbalstītu neefektīvu 
uzņēmējdarbību, tām jābūt stabilām.

Grozījums Nr. 943
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai 
tiktu sniegta informācija par biodegvielas 
un citu atjaunojamo transporta degvielas 
veidu pieejamību. Attiecībā uz tādas 
biodegvielu procentiem, kas sajaukta 
minerāleļļas atvasinājumos, pēc tilpuma 
pārsniedzot 10% robežvērtību, dalībvalstis 
tos pieprasa norādīt tirdzniecības vietās.

svītrots

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst V pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, dara 
pieejamu vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim visās degvielas uzpildes 
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stacijās, kurās ir vairāk nekā divi sūkņi 
un kurās tirgo dīzeļdegvielu. 
3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst VI pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, vai citu 
dīzeļdegvielu, kura pēc tilpuma satur 
vismaz 5% biodegvielas, dara pieejamu 
vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
visās degvielas uzpildes stacijās, kurās ir 
vismaz divi sūkņi un kurās tirgo 
dīzeļdegvielu.
4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākums, tādas biodegvielas 
ieguldījumu, ko ražo no atkritumiem, 
atlikumiem, nepārtikas celulozes 
materiāla un lignocelulozes materiāla, 
uzskata par divkāršu salīdzinājumā ar 
citu biodegvielu ieguldījumu.

Or. it

Pamatojums

Direktīvā jānosaka globāli mērķi attiecībā uz biodegvielām un skaidri jānorāda, ka šos 
mērķus var sasniegt, izmantojot jebkādas biodegvielas, ja vien tās tiek ražotas ar metodēm, 
kas ir ilgtspējīgas attiecībā uz vidi un sociālo jomu. Degvielu direktīvā ir jānosaka gan videi 
nozīmīgi parametri, gan nepieciešamais marķējums degvielām, kuras neatbilst CEN 
standartiem EN228 un EN590.

Grozījums Nr. 944
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai 
tiktu sniegta informācija par biodegvielas 
un citu atjaunojamo transporta degvielas 
veidu pieejamību. Attiecībā uz tādas 
biodegvielu procentiem, kas sajaukta 
minerāleļļas atvasinājumos, pēc tilpuma 
pārsniedzot 10% robežvērtību, dalībvalstis 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai 
tiktu sniegta informācija par biodegvielas 
un citu atjaunojamo transporta degvielas 
veidu pieejamību, ja minerāleļļas 
atvasinājumos sajaukto biodegvielu 
procenti pārsniedz robežvērtību, ko 
produktu specifikācijās noteikusi Eiropas 
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tos pieprasa norādīt tirdzniecības vietās. Standartizācijas komiteja (CEN).

Or. en

Pamatojums

CEN specifikācijas attiecas uz marķēšanas procedūrām. Lai patērētājiem tas būtu 
saprotamāk, īpašs marķējums jāprasa tikai tad, ja degviela neatbilst standarta specifikācijai. 
Tas ļautu mainīt CEN specifikāciju, nemainot direktīvu. Eksistē tādas biodegvielas, kuras 
maisījumā var pārsniegt 10 % pēc tilpuma, saglabājot atbilstību CEN specifikācijai, tāpēc 
tām nav nepieciešams īpašs marķējums.

Grozījums Nr. 945
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst V pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, dara 
pieejamu vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim visās degvielas uzpildes 
stacijās, kurās ir vairāk nekā divi sūkņi 
un kurās tirgo dīzeļdegvielu. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā FAME saturs nav parametrs, kas būtu saistīts ar gaisa kvalitātes uzlabošanu, nav 
skaidra pamatojuma reglamentēt FAME kā dīzeļdegvielas specifikācijas daļu. Attiecīgā 
iestāde, kura nosaka tehniskās prasības, lai risinātu tādus mērķim atbilstīgus parametrus kā 
FAME saturs, ir Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). FAME saturs ir jāpārskata un 
jāpalielina, ievērojot spēkā esošo CEN specifikāciju (EN590), nevis jānosaka jaunas un 
atsevišķas dīzeļdegvielas kategorijas (V un VI pielikums).
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Grozījums Nr. 946
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst V pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, dara 
pieejamu vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim visās degvielas uzpildes 
stacijās, kurās ir vairāk nekā divi sūkņi 
un kurās tirgo dīzeļdegvielu. 

svītrots

Or. it

Pamatojums

Tehniskās specifikācijas ir jāiekļauj direktīvā par biodegvielām.

Grozījums Nr. 947
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst V pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, dara 
pieejamu vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim visās degvielas uzpildes 
stacijās, kurās ir vairāk nekā divi sūkņi 
un kurās tirgo dīzeļdegvielu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā FAME saturs nav parametrs, kas būtu saistīts ar gaisa kvalitātes uzlabošanu, nav 
skaidra pamatojuma reglamentēt FAME kā dīzeļdegvielas specifikācijas daļu. Attiecīgā 
iestāde, kura nosaka tehniskās prasības, lai risinātu tādus mērķim atbilstīgus parametrus kā 
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FAME saturs, ir Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). FAME saturs ir jāpārskata un 
jāpalielina, ievērojot spēkā esošo CEN specifikāciju (EN590), nevis jānosaka jaunas un 
atsevišķas dīzeļdegvielas kategorijas (V un VI pielikums).

Grozījums Nr. 948
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst V pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, dara 
pieejamu vēlākais līdz 2010. gada 
31. decembrim visās degvielas uzpildes 
stacijās, kurās ir vairāk nekā divi sūkņi 
un kurās tirgo dīzeļdegvielu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvai jābūt tehnoloģiski neitrālai un nav jādod priekšroka kādai konkrētai biodegvielai. 
Turklāt V un VI pielikumā ierosinātās vērtības nav piemērotas visiem apstākļiem, piemēram, 
šādas degvielas nebūtu iespējams izmantot ziemas apstākļos Ziemeļvalstīs.

Grozījums Nr. 949
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst VI pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, vai citu 
dīzeļdegvielu, kura pēc tilpuma satur 
vismaz 5% biodegvielas, dara pieejamu 
vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
visās degvielas uzpildes stacijās, kurās ir 
vismaz divi sūkņi un kurās tirgo 

svītrots
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dīzeļdegvielu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai jābūt tehnoloģiski neitrālai un nav jādod priekšroka kādai konkrētai biodegvielai. 
Turklāt V un VI pielikumā ierosinātās vērtības nav piemērotas visiem apstākļiem, piemēram, 
šādas degvielas nebūtu iespējams izmantot ziemas apstākļos Ziemeļvalstīs.

Grozījums Nr. 950
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst VI pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, vai citu 
dīzeļdegvielu, kura pēc tilpuma satur 
vismaz 5% biodegvielas, dara pieejamu 
vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
visās degvielas uzpildes stacijās, kurās ir 
vismaz divi sūkņi un kurās tirgo 
dīzeļdegvielu.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Tehniskās specifikācijas ir jāiekļauj direktīvā par biodegvielām.

Grozījums Nr. 951
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka svītrots
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dīzeļdegvielu, kas atbilst VI pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, vai citu 
dīzeļdegvielu, kura pēc tilpuma satur 
vismaz 5% biodegvielas, dara pieejamu 
vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
visās degvielas uzpildes stacijās, kurās ir 
vismaz divi sūkņi un kurās tirgo 
dīzeļdegvielu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā FAME saturs nav parametrs, kas būtu saistīts ar gaisa kvalitātes uzlabošanu, nav 
skaidra pamatojuma reglamentēt FAME kā dīzeļdegvielas specifikāciju daļu. Attiecīgā 
iestāde, kura nosaka tehniskās prasības, lai risinātu tādus mērķim atbilstīgus parametrus kā 
FAME saturs, ir Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). FAME saturs ir jāpārskata un 
jāpalielina, ievērojot spēkā esošo CEN specifikāciju (EN590), nevis jānosaka jaunas un 
atsevišķas dīzeļdegvielas kategorijas (V un VI pielikums).

Grozījums Nr. 952
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dīzeļdegvielu, kas atbilst VI pielikumā 
noteiktajām specifikācijām, vai citu 
dīzeļdegvielu, kura pēc tilpuma satur 
vismaz 5% biodegvielas, dara pieejamu 
vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim 
visās degvielas uzpildes stacijās, kurās ir 
vismaz divi sūkņi un kurās tirgo 
dīzeļdegvielu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā FAME saturs nav parametrs, kas būtu saistīts ar gaisa kvalitātes uzlabošanu, nav 
skaidra pamatojuma reglamentēt FAME kā dīzeļdegvielas specifikācijas daļu. Attiecīgā 
iestāde, kura nosaka tehniskās prasības, lai risinātu tādus mērķim atbilstīgus parametrus kā 
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FAME saturs, ir Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). FAME saturs ir jāpārskata un 
jāpalielina, ievērojot spēkā esošo CEN specifikāciju (EN590), nevis jānosaka jaunas un 
atsevišķas dīzeļdegvielas kategorijas (V un VI pielikums).

Grozījums Nr. 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu pietiekamas degvielas 
uzpildes iespējas nulles emisijas 
transportlīdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Daudzsološu tehnoloģiju ieviešanu bieži vien kavē infrastruktūras trūkums. Degvielas 
uzpildes iespēju trūkums ir viens no iemesliem, kas patērētājus attur iegādāties automobiļus 
ar ūdeņraža dzinēju un elektromobiļus.

Grozījums Nr. 954
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 2. un 3. punkts ar attiecīgām 
izmaiņām attiecas uz benzīnu, kas satur 
bioetanolu.

Or. de

Pamatojums

Lai sasniegtu biodegvielas mērķus, ir būtiski nodrošināt biodegvielas sastāvdaļas saturoša 
benzīna pastāvīgu pieejamību visās uzpildes stacijās.
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Grozījums Nr. 955
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākums, tādas biodegvielas 
ieguldījumu, ko ražo no atkritumiem, 
atlikumiem, nepārtikas celulozes 
materiāla un lignocelulozes materiāla, 
uzskata par divkāršu salīdzinājumā ar 
citu biodegvielu ieguldījumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 49. apsvērumu netradicionālo biodegvielu ieguldījumam divkāršu koeficientu 
piemēro tādēļ, lai uzlabotu ienesīgumu. Tas nozīmē, ka tām piemēro nosacītu emisiju 
samazinājumu. Citiem vārdiem, 50 % no tām aprēķinātā emisiju samazinājuma faktiski nav 
sasniegti. Tas ievērojami kropļo konkurenci starp biodegvielām, lai panāktu optimālus 
emisiju samazinājumus par labu netradicionālām biodegvielām.

Grozījums Nr. 956
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākums, tādas biodegvielas 
ieguldījumu, ko ražo no atkritumiem, 
atlikumiem, nepārtikas celulozes 
materiāla un lignocelulozes materiāla, 
uzskata par divkāršu salīdzinājumā ar 
citu biodegvielu ieguldījumu.

4. Lai attiecībā uz celulozes biodegvielām, 
biogāzi un no augu vai dzīvnieku tauku 
atkritumiem vai pārtikā neizmantojamiem 
augiem ražotu biodegvielu sasniegtu 
3. panta 3. punktā minēto mērķi, 
dalībvalstis var izmantot finansiālus 
mehānismus nolūkā kompensēt šāda 
veida biodegvielas ražošanas 
papildizmaksas vai izmantot fiskāli 
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kontrolētu nodokļu atbrīvojumu vai 
samazinājumu, izvairoties no pārmērīgas 
kompensācijas un ne ilgāk kā līdz 
2020. gadam.
Transporta nozarē izmantojamu 
atjaunojamo energoresursu pētniecību un 
izstrādi, kā arī ilgtspējīgu transporta 
sistēmu izstrādi spēcīgi veicina gan 
dalībvalsts, gan Kopienas līmenī, un šim 
nolūkam var piešķirt papildu atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu labākās alternatīvas atjaunojamo energoresursu (tostarp elektroenerģijas un 
ūdeņraža) izmantošanai transporta nozarē, iespējamām atbalsta shēmām, arī subsīdijām, 
dalībvalstīs jābūt proporcionālām SEG emisiju samazinājumam. Tomēr nedrīkst pieļaut, ka 
Eiropas nodokļu līdzekļi tiek izmantoti trešo valstu ražotāju subsidēšanai. Lai veicinātu 
celulozes biodegvielas, biogāzi un no augu vai dzīvnieku tauku atkritumiem vai pārtikā 
neizmantojamiem augiem ražotas biodegvielas un kompensētu vismaz iesākumā augstākas 
ražošanas izmaksas, dalībvalstis var izmantot atbalsta pasākumus. Tomēr nedrīkst pieļaut 
pārmērīgu kompensēšanu.

Grozījums Nr. 957
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākums, tādas biodegvielas 
ieguldījumu, ko ražo no atkritumiem, 
atlikumiem, nepārtikas celulozes 
materiāla un lignocelulozes materiāla, 
uzskata par divkāršu salīdzinājumā ar 
citu biodegvielu ieguldījumu.

4. Lai pierādītu, ka ir izpildītas biodegvielu
izmantošanas saistības, tādas biodegvielas 
ieguldījumu, kas pārsniedz minimālo 35 % 
SEG emisiju ietaupījumu, veicina, 
piemērojot koeficientu, kas proporcionāls 
SEG emisiju uzlabojumam salīdzinājumā 
ar 35 % minimumu*.

* Piemēram, tādas biodegvielas ieguldījumu, 
kuras SEG emisiju ietaupījums ir 70 %, uzskata 
par divreiz lielāku nekā tādas biodegvielas 
ieguldījums, kura nodrošina SEG emisiju 35 % 
ietaupījumu.
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Or. en

Pamatojums

Pašreizējā attīstītas biodegvielas definīcija ir pārāk šaura, un tehnoloģiski nosacīts atbalsts 
attīstītu biodegvielu ražošanai jāpiešķir, pamatojoties uz dokumentētiem sasniegumiem 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzēm (SEG), t. i., saistībā ar SEG mazināšanas īpašībām. Tas 
atbilstu vajadzībai izstrādāt labākas biodegvielas un radīt iespējas uzlabotām nākamo 
paaudžu biodegvielām.

Grozījums Nr. 958
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākums, tādas biodegvielas 
ieguldījumu, ko ražo no atkritumiem, 
atlikumiem, nepārtikas celulozes 
materiāla un lignocelulozes materiāla, 
uzskata par divkāršu salīdzinājumā ar 
citu biodegvielu ieguldījumu.

4. Lai pierādītu, ka ir izpildītas biodegvielu
izmantošanas saistības, tādas biodegvielas 
ieguldījumu, kas pārsniedz minimālo 35 % 
SEG emisiju ietaupījumu, veicina, 
piemērojot koeficientu, kas proporcionāls 
SEG emisiju uzlabojumam salīdzinājumā 
ar 35 % minimumu*.

* Piemēram, tādas biodegvielas ieguldījumu, 
kuras SEG emisiju ietaupījums ir 70 %, uzskata 
par divreiz lielāku nekā tādas biodegvielas 
ieguldījums, kura nodrošina SEG emisiju 35 % 
ietaupījumu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā attīstītas biodegvielas definīcija ir pārāk šaura, un tehnoloģiski nosacīts atbalsts 
attīstītu biodegvielu ražošanai jāpiešķir, pamatojoties uz dokumentētiem sasniegumiem 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzēm (SEG), t. i., saistībā ar SEG mazināšanas īpašībām. Tas 
atbilstu vajadzībai izstrādāt labākas biodegvielas un radīt iespējas uzlabotām nākamo 
paaudžu biodegvielām.
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Grozījums Nr. 959
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biomasas enerģijas ieguldījumu, ko ražo 
no atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu, ja siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ietaupījums ir vismaz 70 %.

Or. en

Pamatojums

Tikai visefektīvākā biomasas enerģija ir jāveicina ar divkāršu aprēķinu.

Grozījums Nr. 960
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, kura panāk 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu par 
vairāk nekā 70 %, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

Or. sl
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Pamatojums

Stimuliem ir jābūt pēc iespējas tehnoloģiski neitrāliem. 

Grozījums Nr. 961
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, aļģēm, kā arī neapūdeņotiem 
augiem, ko audzē neauglīgās teritorijās 
pārtuksnešošanās novēršanai, uzskata par 
divkāršu salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

Or. en

Pamatojums

Biodīzeļdegvielas iegūšanai no aļģēm vai augiem, kas aug neauglīgās zemes platībās, var būt 
pozitīva ietekme uz CO2 emisiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 962
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, uzskata par divkāršu 

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, aļģēm, kā arī neapūdeņotiem 
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salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

augiem, ko audzē neauglīgās teritorijās 
pārtuksnešošanās novēršanai, uzskata par 
divkāršu salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi veicināt otrās paaudzes biodegvielas. Jāizskata iespējas izmantot kā avotus aļģes 
un tādus augus kā jatrofa. Jatrofas galvenā priekšrocība ir tāda, ka šo augu var audzēt 
pustuksnešainās platībās, kuras var nodot plašai izejvielu audzēšanai un kurās tradicionālā 
pārtikas lauksaimniecība ir ļoti minimāla. Tādējādi šādi augi tiešā veidā nekonkurē ar 
būtiskām pārtikas kultūrām.

Grozījums Nr. 963
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, aļģēm, kā arī neapūdeņotiem 
augiem, ko audzē neauglīgās teritorijās 
pārtuksnešošanās novēršanai, uzskata par 
divkāršu salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

Or. en

Pamatojums

Biodīzeļdegvielas iegūšanai no aļģēm vai augiem, kas aug neauglīgās zemes platībās, var būt 
pozitīva ietekme uz CO2 emisiju samazināšanu.
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Grozījums Nr. 964
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo ieguldījumu, ko ražo
noplicinātās/neizmantotās platībās vai no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

Or. en

Pamatojums

Ražojot bioenerģiju no atkritumproduktiem vai kultivējot noplicinātu/neizmantotu zemi, 
samazina bioenerģijas ražošanas negatīvo ietekmi uz zemi un pārtikas labības audzēšanu, un 
novērš lielāko daļu netiešo ietekmju. Tādēļ tas ir jāveicina.

Grozījums Nr. 965
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla un lignocelulozes 
materiāla, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

4. Lai pierādītu, ka ir izpildīts atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas pienākums, tādas 
biodegvielas ieguldījumu, ko ražo no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas 
celulozes materiāla, lignocelulozes 
materiāla un aļģēm, uzskata par divkāršu 
salīdzinājumā ar citu biodegvielu 
ieguldījumu.

Or. sl
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Pamatojums

Biodegvielām, ko ražo no aļģēm, būs ļoti labi CO2 rezultāti, tāpēc to izmantošanu var 
veicināt, rēķinot to ieguldījumu divkāršā apjomā.

Grozījums Nr. 966
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina īpašus 
finansiālus stimulus celulozes 
biodegvielai, lai kompensētu augstākas 
izmaksas šāda veida biodegvielas 
ražošanā, tostarp izmantojot nodokļu 
atbrīvojumu vai samazinājumu un 
paredzot fiskālu kontroli, nepieļaujot 
pārmērīgu kompensāciju, ierobežojot to 
laikā un paredzot atbilstību vispārējiem 
valsts atbalsta noteikumiem.
Transporta nozarē izmantojamu 
atjaunojamo energoresursu pētniecību un 
izstrādi, kā arī ilgtspējīgu transporta 
sistēmu izstrādi spēcīgi veicina gan 
dalībvalstu, gan Kopienas līmenī, un šim 
nolūkam var piešķirt papildu atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Visattīstītāko un labāko pieejamo transporta alternatīvu izstrādei ir jāpiešķir stimuli. 
Celulozes biodegvielas ražošanas veicināšana atbalsta īpaši reģionāli ražotu biomasu, 
tādējādi minimizējot slogu videi. Lai veicinātu celulozes biodegvielas un vismaz sākumposmā 
kompensētu augstākas ražošanas izmaksas, dalībvalstis var izmantot īpašus atbalsta 
pasākumus, kuri ir saskaņā ar enerģijas nodokļu noteikumiem un vispārējiem valsts atbalsta 
noteikumiem.
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Grozījums Nr. 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Jebkurš atbalsta mehānisms, tostarp 
finansiālie atvieglojumi, ko dalībvalstis 
noteikušas attiecībā uz izmantošanai 
transporta nozarē paredzētu atjaunojamo 
energoresursu liela mēroga ražošanu un 
izmantošanu/patēriņu, ir proporcionāls 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumam. Transporta nozarē 
izmantojamu atjaunojamo energoresursu 
pētniecību un izstrādi, kā arī ilgtspējīgu 
transporta sistēmu izstrādi spēcīgi veicina 
gan dalībvalstu, gan Kopienas līmenī, un 
šim nolūkam var piešķirt papildu atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu labākās alternatīvas atjaunojamo energoresursu (tostarp elektroenerģijas un 
ūdeņraža) izmantošanai transporta nozarē, iespējamām atbalsta shēmām, arī subsīdijām, 
dalībvalstīs jābūt proporcionālām SEG emisiju samazinājumam.

Grozījums Nr. 968
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izskatot biodegvielu izmantošanu 
transportā, jāveicina hibrīdas piedziņas 
tehnoloģijas, kur enerģijas papildinoša 
ražošana ar iekšdedzes dzinēja 
tehnoloģiju un ar uzlādējamas baterijas 
elektromotoru ievērojami veicina 
degvielas patēriņa samazinājumu 
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transportā.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik hibrīdie elektromobiļi piedāvā ievērojamu fosilā kurināmā patēriņa samazinājumu uz 
1 km autotransportam. Šādu tehnoloģiju izmantošana jāuzskata par instrumentu šajā 
direktīvā izvirzīto vispārējo un konkrēto mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 969
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ar atbalsta mehānismiem dalībvalstīs 
īpaši jāveicina tādu biodegvielas veidu 
izmantošana, kuru siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas rādītājs ir lielāks 
par 15. panta 2. punktā paredzēto.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāļauj kritērijus vajadzības gadījumā papildināt ar papildu ilgtspējības 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Šķēršļi valstu mērķu sasniegšanai

Ja dalībvalstis uzskata, ka:
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1) tā kā tirgū nav pietiekami pieejamas 
ilgtspējīgas biodegvielas vai izcelsmes 
garantijas vai
2) tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
administratīviem vai juridiskiem 
šķēršļiem, kas nav atkarīgi no dalībvalsts, 
tai nav iespējams sasniegt no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas īpatsvaru galīgajā enerģijas 
patēriņā 2020. gadā, kā noteikts 
I pielikuma tabulas trešajā slejā, tā paziņo 
to Komisijai pēc iespējas ātrāk. Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai ir pierādīti 
minētie šķēršļi, un attiecīgā gadījumā 
nolemj, kādas korekcijas tiks veiktas 
dalībvalsts no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas galīgajā 
patēriņā 2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 971
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam un pēc tam — reizi divos 
gados —iesniedz Komisijai ziņojumu par 
tādas enerģijas, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
veicināšanas un izmantošanas progresu. 

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
31. decembrim un pēc tam reizi divos 
gados iesniedz Komisijai ziņojumu par 
tādas enerģijas, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
veicināšanas un izmantošanas progresu. 

Or. de

Pamatojums

Ziņojumu tehniski nav iespējams iesniegt līdz jūnija beigām, jo daudzas dalībvalstis visus 
nepieciešamos datus nesaņem līdz attiecīgā gada oktobrim.
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Grozījums Nr. 972
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam un pēc tam — reizi divos
gados —iesniedz Komisijai ziņojumu par 
tādas enerģijas, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
veicināšanas un izmantošanas progresu. 

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
30. jūnijam un pēc tam reizi trijos
gados iesniedz Komisijai ziņojumu par 
tādas enerģijas, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
veicināšanas un izmantošanas progresu. 

Or. de

Pamatojums

Mērķim ir jābūt birokrātiju mazināt, nevis palielināt.

Grozījums Nr. 973
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nozares un kopējo no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaru iepriekšējos divos gados un valsts 
mērogā veiktos vai plānotos pasākumus, 
kas paredzēti, lai veicinātu atjaunojamo 
energoresursu intensīvāku izmantošanu, 
ņemot vērā I pielikumā B daļā minēto
orientējošo shēmu.

(a) nozares un kopējo no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaru iepriekšējos divos kalendārajos
gados un saskaņā ar šās direktīvas 
prasībām valsts mērogā veiktos vai 
plānotos pasākumus, kas paredzēti, lai 
veicinātu atjaunojamo energoresursu 
intensīvāku izmantošanu, ņemot vērā 
I pielikumā B daļā minētos obligātos 
minimālos starpposma mērķus;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis patiesi progresē un neatliek lēmumus līdz 2020. gadam, 
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līknei jābūt obligātai un tā jāuzskata par mērķu minimumu.

Grozījums Nr. 974
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nozares un kopējo no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaru iepriekšējos divos gados un valsts 
mērogā veiktos vai plānotos pasākumus,
kas paredzēti, lai veicinātu atjaunojamo 
energoresursu intensīvāku izmantošanu, 
ņemot vērā I pielikumā B daļā minēto 
orientējošo shēmu.

(a) nozares un kopējo no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūtas enerģijas 
īpatsvaru iepriekšējos trijos gados un valsts 
mērogā veiktos vai plānotos pasākumus, 
kas paredzēti, lai veicinātu atjaunojamo 
energoresursu plašāku izmantošanu;

Or. de

Pamatojums

Mērķim ir jābūt birokrātiju mazināt, nevis palielināt.

Grozījums Nr. 975
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta shēmu un citu līdzekļu 
ieviešanu un darbību, lai veicinātu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanu, kā arī visas 
jaunākās tendences izmantotajos līdzekļos 
attiecībā uz dalībvalstu nacionālajos
rīcības plānos noteiktajiem līdzekļiem;

(b) atbalsta shēmu un citu līdzekļu 
ieviešanu, vēlākas izmaiņas un darbību, lai 
veicinātu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu, kā 
arī visas jaunākās tendences izmantotajos 
līdzekļos attiecībā uz dalībvalstu 
atjaunojamās enerģijas rīcības plānos 
noteiktajiem līdzekļiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 976
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta shēmu un citu līdzekļu 
ieviešanu un darbību, lai veicinātu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanu, kā arī visas 
jaunākās tendences izmantotajos līdzekļos 
attiecībā uz dalībvalstu nacionālajos rīcības 
plānos noteiktajiem līdzekļiem;

(b) atbalsta shēmu un citu līdzekļu 
ieviešanu un darbību, lai veicinātu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
enerģijas izmantošanu, kā arī visas 
jaunākās tendences izmantotajos līdzekļos 
attiecībā uz dalībvalstu nacionālajos rīcības 
plānos noteiktajiem līdzekļiem kopā ar 
saistītajām izmaksām un mehānismiem;

Or. de

Pamatojums

Lai panāktu publisku pārredzamību, ir jāsniedz informācija par atbalsta shēmu veicināšanas 
pasākumu izraisītajām papildu izmaksām patērētājiem.

Grozījums Nr. 977
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vajadzības gadījumā to, kā dalībvalstis 
ir veidojušas atbalsta shēmu struktūras, lai 
ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas 
lietojumus, kas sniedz papildu ieguvumus 
attiecībā uz citiem salīdzināmiem 
lietojumiem, bet kuriem var būt arī 
augstākas izmaksas, tostarp biodegvielām, 
kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla;

(c) vajadzības gadījumā to, kā dalībvalstis 
ir veidojušas atbalsta shēmu struktūras, lai 
ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas 
lietojumus, kas sniedz papildu ieguvumus 
attiecībā uz citiem salīdzināmiem 
lietojumiem, bet kuriem var būt arī 
augstākas izmaksas, tostarp biodegvielām, 
kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla; aļģēm, kā arī 
neapūdeņotiem augiem, ko audzē 
neauglīgās teritorijās pārtuksnešošanās 
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novēršanai;

Or. en

Pamatojums

Biodīzeļdegvielas iegūšanai no aļģēm vai augiem, kas aug neauglīgās zemes platībās, var būt 
pozitīva ietekme uz CO2 emisiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 978
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vajadzības gadījumā to, kā dalībvalstis 
ir veidojušas atbalsta shēmu struktūras, lai 
ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas 
lietojumus, kas sniedz papildu ieguvumus 
attiecībā uz citiem salīdzināmiem 
lietojumiem, bet kuriem var būt arī 
augstākas izmaksas, tostarp biodegvielām, 
kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla;

(c) vajadzības gadījumā to, kā dalībvalstis 
ir veidojušas atbalsta shēmu struktūras, lai 
ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas 
lietojumus, kas sniedz papildu ieguvumus 
attiecībā uz citiem salīdzināmiem 
lietojumiem, bet kuriem var būt arī 
augstākas izmaksas, tostarp biodegvielām, 
kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla, aļģēm, kā arī 
neapūdeņotiem augiem, ko audzē 
neauglīgās teritorijās pārtuksnešošanās 
novēršanai;

Or. en

Pamatojums

Biodīzeļdegvielas iegūšanai no aļģēm vai augiem, kas aug neauglīgās zemes platībās, var būt 
pozitīva ietekme uz CO2 emisiju samazināšanu.
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Grozījums Nr. 979
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vajadzības gadījumā to, kā dalībvalstis 
ir veidojušas atbalsta shēmu struktūras, lai 
ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas 
lietojumus, kas sniedz papildu ieguvumus 
attiecībā uz citiem salīdzināmiem 
lietojumiem, bet kuriem var būt arī 
augstākas izmaksas, tostarp biodegvielām, 
kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla;

(c) vajadzības gadījumā to, kā dalībvalstis 
ir veidojušas atbalsta shēmu struktūras, lai 
ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas 
lietojumus, kas sniedz papildu ieguvumus 
attiecībā uz citiem salīdzināmiem 
lietojumiem, piemēram, koģenerācijas 
lietojumiem, bet kuriem var būt arī 
augstākas izmaksas, tostarp biodegvielām, 
kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāveicina enerģijas ražošana koģenerācijas iekārtās. Dalībvalstīm ir īpaši būtiski veicināt 
biomasas izmantošanu koģenerācijas iekārtās, jo šo iekārtu kopējā ražība ir daudz augstāka 
nekā tad, ja tiek ražota tikai elektroenerģija.

Grozījums Nr. 980
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vajadzības gadījumā to, kā dalībvalstis 
ir veidojušas atbalsta shēmu struktūras, lai 
ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas 
lietojumus, kas sniedz papildu ieguvumus 
attiecībā uz citiem salīdzināmiem 
lietojumiem, bet kuriem var būt arī 
augstākas izmaksas, tostarp biodegvielām, 
kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un

(c) vajadzības gadījumā to, kā dalībvalstis 
ir veidojušas atbalsta shēmu struktūras, lai 
ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas 
lietojumus, kas sniedz papildu ieguvumus 
attiecībā uz citiem salīdzināmiem 
lietojumiem, bet kuriem var būt arī 
augstākas izmaksas, tostarp biodegvielām, 
kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla,
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lignocelulozes materiāla; lignocelulozes materiāla un aļģēm;

Or. sl

Pamatojums

Biodegvielām, ko ražo no aļģēm, būs ļoti labi CO2 rezultāti, tāpēc to izmantošanu var 
veicināt, rēķinot to ieguldījumu divkāršā apjomā.

Grozījums Nr. 981
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) plānu par to, kā Eiropā attīstīt visus 
tos energoavotus, kuriem ir zemi CO2
rādītāji;

Or. de

Pamatojums

Lai panāktu ievērojamu CO2 samazinājumu, Eiropā ir jāveicina visi energoavoti, kuru CO2
rādītāji ir zemi.

Grozījums Nr. 982
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) progresu, kas panākts 
pilsētplānošanas procedūrās attiecībā uz 
atjaunojamo avotu plašāku izmantošanu 
komunālajā apkurē un dzesēšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 983
Eluned Morgan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūtas elektroenerģijas pārvadi un sadali 
un lai uzlabotu sistēmu vai noteikumus 
14. panta 3. punktā minēto izmaksu 
segšanai un sadalīšanai;

(f) pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem, it 
īpaši, ja iespējams, no jūras vēja, iegūtas 
elektroenerģijas pārvadi un sadali un lai 
uzlabotu sistēmu vai noteikumus 14. panta 
3. punktā minēto izmaksu segšanai un 
sadalīšanai;

Or. en

Pamatojums

Jūras vēja enerģija 2020. gadā varētu nodrošināt vairāk nekā 4 % no ES elektroenerģijas 
patēriņa. Tāpēc no jūras vēja iegūtās elektroenerģijas pārvade un izplatīšana ir ļoti svarīga. 
Pilnībā attīstīti Eiropas jūras vēja energoresursi varētu nodrošināt vairākus simtus GW, lai 
apmierinātu mūsu enerģijas pieprasījumu nākotnē; iegūtā jauda ir atkarīga no pakāpes, kādā 
izdosies novērst šķēršļus.

Grozījums Nr. 984
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) tendences biomasas resursu pieejamībā 
un izmantošanā enerģijas nolūkos;

(g) tendences biomasas resursu pieejamībā, 
izmantošanas specifikācijā un enerģijas 
nolūkos izmantotajā proporcijā, tostarp 
šādu importēto resursu raksturu, 
daudzumu un izcelsmes valsti;

Or. en
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Grozījums Nr. 985
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) to biodegvielu attīstību un īpatsvaru, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla;

(i) to biodegvielu attīstību un īpatsvaru, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla, aļģēm, kā arī 
neapūdeņotiem augiem, ko audzē 
neauglīgās teritorijās pārtuksnešošanās 
novēršanai;

Or. en

Pamatojums

Biodīzeļdegvielas iegūšanai no aļģēm vai augiem, kas aug neauglīgās zemes platībās, var būt 
pozitīva ietekme uz CO2 emisiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 986
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) to biodegvielu attīstību un īpatsvaru, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla;

(i) to biodegvielu attīstību un īpatsvaru, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla, aļģēm, kā arī 
neapūdeņotiem augiem, ko audzē 
neauglīgās teritorijās pārtuksnešošanās 
novēršanai;

Or. en

Pamatojums

Biodīzeļdegvielas iegūšanai no aļģēm vai augiem, kas aug neauglīgās zemes platībās, var būt 
pozitīva ietekme uz CO2 emisiju samazināšanu.



AM\731122LV.doc 71/97 PE409.429v01-00

LV

Grozījums Nr. 987
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) to biodegvielu attīstību un īpatsvaru, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un
lignocelulozes materiāla; 

(i) to biodegvielu attīstību un īpatsvaru, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla,
lignocelulozes materiāla un aļģēm;

Or. sl

Pamatojums

Biodegvielām, ko ražo no aļģēm, būs ļoti labi CO2 rezultāti, tāpēc to izmantošanu var 
veicināt, rēķinot to ieguldījumu divkāršā apjomā.

Grozījums Nr. 988
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) to biodegvielu attīstību un īpatsvaru, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla; 

(i) to biodegvielu attīstību un īpatsvaru, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla, aļģēm un 
lignocelulozes materiāla; 

Or. it
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Grozījums Nr. 989
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) paredzamo biodegvielas ražošanas 
ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, ūdens 
resursiem, ūdens kvalitāti un augsnes 
kvalitāti; kā arī,

(j) paredzamo biomasas un biodegvielas 
ražošanas ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursiem, ūdens 
kvalitāti un augsnes kvalitāti, kā arī,

Or. sl

Grozījums Nr. 990
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) paredzamos siltumnīcefekta gāzu neto 
ietaupījumus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas.

(k) paredzamos siltumnīcefekta gāzu neto 
ietaupījumus no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas izmantošanas, 
tostarp ietekmi uz oglekļa koncentrāciju 
saistībā ar tiešajām vai netiešajām zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 991
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) pasākumi, lai nodrošinātu, ka jaunās 
un atjaunotās ēkas izmanto vismaz 
noteiktu enerģijas līmeni no 
atjaunojamiem avotiem vai patērē ne 
vairāk kā noteiktu enerģijas daudzumu uz 
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kvadrātmetru, kā noteikts 12. panta 
4. punktā;

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka jaunās un atjaunotās ēkas izmanto vismaz 
noteiktu enerģijas līmeni no atjaunojamiem avotiem vai patērē ne vairāk kā noteiktu enerģijas 
daudzumu uz kvadrātmetru, ir loģiski, ka tās ziņo par šāda pienākuma izpildes nolūkā 
izmantotajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 992
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turklāt dalībvalstis par jebkādām 
atjaunojamo energoavotu atbalsta shēmu 
izmaiņām četru nedēļu laikā pēc 
attiecīgās izmaiņas pieņemšanas informē 
Komisiju. Informācija satur jebkādas 
izmaiņas valsts vai reģionālajās atbalsta 
shēmās, tostarp atbalsta veidu un attiecīgā 
gadījumā dažādu tehnoloģiju 
specifikācijas veidu un atbalsta līmeni.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību par dalībvalstu atbalsta shēmu izmaiņām un sniegtu atjaunotu 
informāciju it īpaši tiem MVU, kas darbojas atjaunojamo energoresursu jomā, šāda 
informācija varētu būt pamats Komisijas izveidotai vienotai visaptverošai datubāzei par 
dalībvalstu atbalsta shēmām.
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Grozījums Nr. 993
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savā pirmajā ziņojumā dalībvalstis 
norāda, vai tās plāno:

3. Savā pirmajā ziņojumā dalībvalstis 
norāda, kā un kad tās:

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāveic norādītie pasākumi un lēmumi vai īstenošana nav jāatliek uz vēlāku laiku.

Grozījums Nr. 994
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – c a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sagatavos attīstības plānu par visiem 
energoavotiem, kuru oglekļa emisiju 
līmenis ir zems.

Or. fr

Pamatojums

Galvenajam mērķim ir jābūt samazināt CO2 emisijas, un šajā nolūkā ir jāizskata energoavoti, 
kuru oglekļa emisiju līmenis ir zems. Lai sasniegtu klimata pārmaiņu novēršanas mērķi, plaši 
jāizmanto visi energoavoti, kuru oglekļa emisiju līmenis ir zems, tostarp kodolenerģija.
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Grozījums Nr. 995
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Katrā ziņojumā dalībvalstīm jābūt 
iespējai koriģēt datus par iepriekšējiem 
gadiem. Iepriekšējo ziņojumu labojumi ir 
īpaši jānorāda.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai pastāvīgi pamatot savus mērķus, balstoties uz visjaunāko 
pieejamo informāciju.

Grozījums Nr. 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
20. pants – –1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1. Komisija sagatavo ziņojumu, kurā 
novērtē šās direktīvas īstenošanu. Tā 
nosūta šo ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei līdz 2015. gada 30. jūnijam, 
vajadzības gadījumā pievienojot 
priekšlikumus.
Šo ziņojumu sagatavo, pamatojoties uz 
saskaņā ar 19. pantu iesniegtajiem 
dalībvalstu ziņojumiem, attiecīgā 
gadījumā pievienojot to priekšlikumus, un 
pamatojoties uz sešus mēnešus pirms 
minētā termiņa veiktu apspriešanos ar 
ieinteresētajām pusēm, kuras rezultātus 
Komisija publicē.
Ziņojumā it īpaši novērtē grūtības 
starpposma mērķu sasniegšanā, šo mērķu 
sasniegšanas izmaksas, ieguvumu videi 
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un ietekmi uz to, it īpaši ar atjaunojamo 
enerģiju izmantošanas palīdzību novērsto 
CO2 emisiju apjomu.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas 20. pantam jāattiecas uz turpmākajiem pasākumiem un ne tikai uz biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem vai biomasu, kā bija paredzēts sākotnējā projektā. 
Tāpēc jāizdara grozījums, lai pirmām kārtām iekļautu globālu novērtējumu par direktīvas 
īstenošanu, pamatojoties uz 19. pantā minētajiem dalībvalstu ziņojumiem. Ierosinātais 
termiņš iekrīt divu ziņošanas ciklu noslēgumā un tāpēc ir piemērots brīdis, lai izdarītu 
secinājumus par direktīvas īstenošanu un vajadzības gadījumā izvirzītu priekšlikumus.

Grozījums Nr. 997
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija turpina dialogu un 
informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 
biodegvielas ražotāju un patērētāju 
organizācijām attiecībā uz šajā direktīvā 
noteikto ar biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo saistīto pasākumu kopīgu 
īstenošanu.

2. Komisija turpina dialogu un 
informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 
vides un sociālajām nevalstiskajām 
organizācijām, biodegvielas ražotāju un 
patērētāju organizācijām attiecībā uz šajā 
direktīvā noteikto ar enerģētikā 
izmantojamo biomasu saistīto pasākumu 
kopīgu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 998
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija turpina dialogu un 
informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 

2. Komisija turpina dialogu un 
informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, 
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biodegvielas ražotāju un patērētāju 
organizācijām attiecībā uz šajā direktīvā 
noteikto ar biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo saistīto pasākumu kopīgu 
īstenošanu.

biomasas un biodegvielas ražotāju un 
patērētāju organizācijām un sabiedrības 
interešu aizstāvības organizācijām
attiecībā uz šajā direktīvā noteikto ar 
biomasu, biodegvielām un bioloģisko 
šķidro kurināmo saistīto pasākumu kopīgu 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai jāuztur kontakti arī ar organizācijām, kuras var sniegt informāciju par 
biodegvielas ražošanas sociālo ietekmi.

Grozījums Nr. 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz dalībvalstu saskaņā ar 
19. panta 1. punktu iesniegtajiem 
ziņojumiem un 1. punktā minēto 
monitoringu un analīzi, Komisija ik pēc 
diviem gadiem sniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmais 
ziņojums jāiesniedz 2012. gadā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas 20. pantam jāattiecas uz turpmākajiem pasākumiem un ne tikai uz biodegvielām, 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem vai biomasu, kā bija paredzēts sākotnējā projektā. 
Tāpēc jāizdara grozījums, lai pirmām kārtām iekļautu globālu novērtējumu par direktīvas 
īstenošanu, pamatojoties uz 19. pantā minētajiem dalībvalstu ziņojumiem. Ierosinātais 
termiņš iekrīt divu ziņošanas ciklu noslēgumā un tāpēc ir piemērots brīdis, lai izdarītu 
secinājumus par direktīvas īstenošanu un vajadzības gadījumā izvirzītu priekšlikumus.
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Grozījums Nr. 1000
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz dalībvalstu saskaņā ar 
19. panta 1. punktu iesniegtajiem 
ziņojumiem un 1. punktā minēto 
monitoringu un analīzi, Komisija ik pēc 
diviem gadiem sniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmais 
ziņojums jāiesniedz 2012. gadā.

3. Pamatojoties uz dalībvalstu saskaņā ar 
19. panta 1. punktu iesniegtajiem 
ziņojumiem un 1. punktā minēto 
monitoringu un analīzi, Komisija ik pēc 
diviem gadiem sniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmais 
ziņojums jāiesniedz 2012. gadā.
Starpposma ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Komisijai vēlākais līdz 
2015. gada jūnijam, ņemot vērā saskaņā 
ar 19. pantu iesniegtos dalībvalstu 
ziņojumus un pēc efektīvas sabiedriskās 
apspriešanas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm. Komisija it īpaši 
ziņo par šķēršļiem, kas traucē sasniegt 
starpposma mērķus, izvirzīto mērķu 
īstenošanas izmaksām, ieguvumiem videi 
un ietekmi uz to, tostarp par CO2 emisiju 
ietaupījumu, un vajadzības gadījumā var 
ierosināt korektīvos pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā direktīvas mērķu ilgumu (kas pārsniedz 10 gadus), šķiet piemēroti iekļaut 
pienākumu iesniegt starpposma ziņojumu, kas ļautu šā procesa laikā veikt uzlabojumus.

Grozījums Nr. 1001
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz dalībvalstu saskaņā ar 
19. panta 1. punktu iesniegtajiem 

3. Pamatojoties uz dalībvalstu saskaņā ar 
19. panta 1. punktu iesniegtajiem 
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ziņojumiem un 1. punktā minēto 
monitoringu un analīzi, Komisija ik pēc
diviem gadiem sniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmais 
ziņojums jāiesniedz 2012. gadā.

ziņojumiem un 1. punktā minēto 
monitoringu un analīzi, Komisija katru 
gadu sniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmais 
ziņojums jāiesniedz 2010. gadā.

Or. en

Pamatojums

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. 1002
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz dalībvalstu saskaņā ar 
19. panta 1. punktu iesniegtajiem 
ziņojumiem un 1. punktā minēto 
monitoringu un analīzi, Komisija ik pēc 
diviem gadiem sniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmais 
ziņojums jāiesniedz 2012. gadā.

3. Pamatojoties uz dalībvalstu saskaņā ar 
19. panta 1. punktu iesniegtajiem 
ziņojumiem un 1. punktā minēto 
monitoringu un analīzi, Komisija ik pēc 
trijiem gadiem sniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmais 
ziņojums jāiesniedz 2012. gadā.

Or. de

Pamatojums

Mērķim ir jābūt birokrātiju mazināt, nevis palielināt.
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Grozījums Nr. 1003
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai veicinātu dalībvalstu biodegvielu 
mērķu sasniegšanu, Komisijai jāapsver 
iespēja izmantot atsevišķu biodegvielas 
tirdzniecības kredītu sistēmu biodegvielām 
un citiem bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem. Tā pārrauga dažādās 
dalībvalstīs ieviesto biodegvielu 
tirdzniecības kredītu sistēmu attīstību un 
darbību, lai novērtētu iespējas un 
lietderību izveidot Eiropas biodegvielu 
tirdzniecības kredītu sistēmu. Komisija 
2010. gadā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par biodegvielas 
tirdzniecības kredītu sistēmas analīzi.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizskata iespēja paplašināt izcelsmes apliecinājumu koncepciju, iekļaujot biodegvielas 
atsevišķā tirdzniecības kredītu sistēmā, lai nodrošinātu lielāku elastību biodegvielas mērķu 
sasniegšanā un nepieļautu biodegvielu nevajadzīgu fizisku pārvietošanu. Vairākās 
dalībvalstīs (Francija, Vācija, Nīderlande, Spānija, Apvienotā Karaliste un Somija) šāda 
sistēma jau ir vai tā tiek attīstīta valsts biodegvielu reglamentējošajos noteikumos. Saskaņota 
sistēma dalībvalstīm sniegtu lielāku elastību attiecīgo biodegvielu mērķu sasniegšanā, 
veicinot izmaksu efektivitāti.

Grozījums Nr. 1004
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Savā ziņojumā Komisija analizē: 5. Savā ziņojumā Komisija analizē:
(a) attiecīgos dažādu biodegvielu (a) attiecīgos dažādu biodegvielu 
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ieguvumus un izmaksas vides jomā, 
Kopienas importa politikas ietekmi, 
piegādes drošību un veidus, ar kuru 
palīdzību sasniegt līdzsvarotu pieeju starp 
iekšējo produkciju un importu;

ieguvumus un izmaksas vides un sociālajā
jomā, Kopienas importa politikas ietekmi, 
piegādes drošību un veidus, ar kuru 
palīdzību sasniegt līdzsvarotu pieeju starp 
iekšējo produkciju un importu;

(b) intensīvāka biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz ilgtspējību Kopienā un trešās 
valstīs;

(b) intensīvāka biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz ilgtspējību Kopienā un trešās 
valstīs;

(c) ES biodegvielas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus; kā arī, 

(c) ES biodegvielas politikas ietekmi uz 
pārtikas produktu pieejamību 
eksportētājvalstīs un izejmateriālu cenu 
attīstību, ietekmes ziņojumā īpaši 
pievēršoties valstīm ar zemiem 
ienākumiem, kurās trūkst pārtikas, un 
vismazāk attīstītajām valstīm, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus un iespēju piekļūt tiem, un 
plašākus attīstības jautājumus;

(d) palielinātā pieprasījuma pēc biomasas 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

(d) palielinātā pieprasījuma pēc biomasas 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

(da) to biodegvielu pieejamību, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla;
(db) ES biodegvielas politikas ietekmi uz 
zemes izmantojuma tiešām vai netiešām 
izmaiņām un ietekmi uz zemes 
izmantošanas tiesībām.

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Tā ierosina veikt korektīvus pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1005
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Savā ziņojumā Komisija analizē: 5. Savā ziņojumā Komisija analizē: 
(a) attiecīgos dažādu biodegvielu 
ieguvumus un izmaksas vides jomā, 
Kopienas importa politikas ietekmi, 
piegādes drošību un veidus, ar kuru 
palīdzību sasniegt līdzsvarotu pieeju starp 
iekšējo produkciju un importu;

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

(b) intensīvāka biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz ilgtspējību Kopienā un trešās 
valstīs;

(b) intensīvāka biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz ilgtspējību Kopienā un trešās 
valstīs;

(c) ES biodegvielas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus; kā arī, 

(c) ES biodegvielas politikas ietekmi uz 
pārtikas produktu pieejamību
eksportētājvalstīs, it īpaši valstīs ar 
zemiem ienākumiem, kurās trūkst 
pārtikas, un vismazākattīstītajās valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus, kā arī, 

(d) palielinātā pieprasījuma pēc biomasas 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

(d) palielinātā pieprasījuma pēc biomasas 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

(da) to biodegvielu pieejamību, kas 
ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla un 
lignocelulozes materiāla;
(db) ES biodegvielas politikas ietekmi uz 
zemes izmantojuma tiešām vai netiešām 
izmaiņām un ietekmi uz zemes 
izmantošanas tiesībām.

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā pārtikas cenu neseno pieaugumu, īpaša uzmanība jāpievērš ES biodegvielas 
politikas ietekmei uz valstīm ar zemiem ienākumiem, kurās trūkst pārtikas, un 
vismazākattīstītajām valstīm. Jāizpēta arī cita veida sociālā ietekme, piemēram, pozitīva 
ietekme uz nodarbinātību vai izmaksas. Arī otrās paaudzes biodegvielām ir jāpievērš īpaša 
uzmanība.

Grozījums Nr. 1006
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Savā ziņojumā Komisija analizē: 5. Savā ziņojumā Komisija analizē:

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

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

(b) intensīvāka biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz ilgtspējību Kopienā un trešās 
valstīs;

(b) intensīvāka biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz ekonomisko un ekoloģisko
ilgtspējību Kopienā un trešās valstīs;

(c) ES biodegvielas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus; kā arī,

(c) ES biodegvielas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus; kā arī,

(d) palielinātā pieprasījuma pēc biomasas 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

(d) palielinātā pieprasījuma pēc biomasas 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu;

(da) izcelsmes garantiju tirgu īstenošanu, 
tostarp iepriekšējo atļauju sistēmas;
(db) vajadzību pēc saskaņota Eiropas 
stimulu mehānisma atjaunojamiem 
energoavotiem.

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.
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Or. en

Grozījums Nr. 1007
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Savā ziņojumā Komisija analizē: 5. Savā ziņojumā Komisija analizē: 
(a) attiecīgos dažādu biodegvielu 
ieguvumus un izmaksas vides jomā, 
Kopienas importa politikas ietekmi, 
piegādes drošību un veidus, ar kuru 
palīdzību sasniegt līdzsvarotu pieeju starp 
iekšējo produkciju un importu;

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

b) intensīvāka biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz ilgtspējību Kopienā un trešās 
valstīs;

b) intensīvāka biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz ilgtspējību Kopienā un trešās 
valstīs;

(c) ES biodegvielas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus; kā arī, 

(c) ES biodegvielas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus; kā arī, 

(d) palielinātā pieprasījuma pēc biomasas 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

(d) palielinātā pieprasījuma pēc biomasas 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas un ierosina palielināt sākotnējo 
mērķi 4 % no enerģijas galapatēriņa 
transportā nodrošināt no atjaunojamiem 
avotiem.

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 



AM\731122LV.doc 85/97 PE409.429v01-00

LV

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. 1008
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tādas enerģijas ārējo izmaksu 
atspoguļojuma attīstību, kas ražota, 
izmantojot neatjaunojamus avotus, un 
enerģijas ražošanai piešķirtā publiskā 
atbalsta ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Tas ir prasīts jau Direktīvā 2001/77/EK, un tas jāiekļauj arī šajā direktīvā. 

Grozījums Nr. 1009
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) intensīvāka biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz ilgtspējību Kopienā un trešās 
valstīs;

(b) intensīvāka biodegvielas un citu 
bioloģisko šķidro kurināmo pieprasījuma 
ekonomisko un vides ietekmi uz 
ilgtspējību Kopienā un trešās valstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 1010
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ES biodegvielas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus; kā arī, 

(c) ES biodegvielas ietekmi uz pārtikas 
produktu pieejamību izvešanas valstīs, 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju spēju 
atļauties iegādāties šādus pārtikas 
produktus, un plašākus attīstības 
jautājumus; 

Or. en

Grozījums Nr. 1011
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ES biodegvielas politikas ietekmi uz 
zemes izmantojuma tiešām vai netiešām 
izmaiņām un ar tām saistīto oglekļa 
emisiju rādītājus, un

Or. en

Grozījums Nr. 1012
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) iespējamība un ieguvumi saistībā ar 
biodegvielu un citu bioloģisko šķidro 
kurināmo atsevišķas izcelsmes garantijas 
izmantošanu un biodegvielas tirdzniecības 
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kredītu Eiropas sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvērtē izcelsmes apliecinājumu koncepcijas paplašināšana, iekļaujot biodegvielu 
atsevišķā tirdzniecības kredītu sistēmā, lai nodrošinātu lielāku elastīgumu mērķu sasniegšanā 
biodegvielas jomā un nepieļautu biodegvielas nevajadzīgu fizisku pārvietošanu. Vairākās 
dalībvalstīs (Francija, Vācija, Nīderlande, Spānija, Apvienotā Karaliste un Somija) šāda 
sistēma jau ir vai tā tiek attīstīta valsts biodegvielu reglamentējošajos noteikumos. Saskaņota 
sistēma dalībvalstīm sniegtu lielāku elastību attiecīgo biodegvielu mērķu sasniegšanā, 
veicinot izmaksu efektivitāti.

Grozījums Nr. 1013
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – da–dd apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) izcelsmes apliecinājumu tirgu 
īstenošanu, tostarp iepriekšējo atļauju 
sistēmas;
(db) valsts mērķu ietekmi uz ES 
elektroenerģijas tirgus darbību un 
integrāciju;
(dc) atjaunojamo degvielu, tehnoloģiju un 
iekārtu sastāvdaļu pieejamību saistībā ar 
I pielikumā minētajiem mērķiem;
(dd) direktīvas ekonomisko ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ziņojumā papildus biomasai un biodegvielām jāpievēršas arī izcelsmes 
apliecinājumu tirgum un valstu atjaunojamo energoavotu mērķu ietekmei uz elektroenerģijas 
tirgus darbību un integrāciju. Komisijai jānovērtē arī situācija attiecībā uz mērķiem un 
iespējas tos sasniegt. Jāizvērtē arī direktīvas ietekme uz ekonomiku un vidi.
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Grozījums Nr. 1014
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – da–db apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) izcelsmes garantiju tirgu īstenošanu, 
tostarp iepriekšējo atļauju sistēmas;
(db) vajadzību pēc saskaņota Eiropas 
stimulu mehānisma atjaunojamiem 
energoavotiem.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai Komisijas ziņojumā tiktu izskatīti ne tikai biomasas un biodegvielas jautājumi, bet 
arī tiktu novērtēti atjaunojamās enerģijas tirgi un perspektīvas veicināt atjaunojamās 
enerģijas iekšējā elektroenerģijas tirgū.

Grozījums Nr. 1015
Romana Jordan Cizelj

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ilgtspējības jautājumus saistībā ar 
tādu biodegvielu plašāku izmantošanu, 
kas ražotas no atkritumiem, atlikumiem, 
nepārtikas celulozes materiāla, 
lignocelulozes materiāla un aļģēm, it īpaši 
jautājumus par ilgtspējīgu ražas 
novākšanu un atkritumu hierarhiju.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik tā sauktās otrās paaudzes biodegvielas joprojām ir izpētes sākumstadijās un tiek 
ražotas gandrīz tikai izmēģinājumprojektos. Tomēr, palielinoties ražošanai, ilgtspējības 
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jautājumi var aktualizēties un šīm degvielām var būt vajadzīgi dažādi ilgtspējības kritēriji.

Grozījums Nr. 1016
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ES biodegvielas politikas ietekmi uz 
zemes izmantojuma tiešām vai netiešām 
izmaiņām un ar tām saistīto oglekļa 
emisiju rādītājus.

Or. en

Pamatojums

Ziņojumā jāiekļauj arī pilnīgs novērtējums par aizvien pieaugošā bioenerģijas pieprasījuma 
ietekmi uz vispārējo zemes izmantojumu un ar to saistītajām emisijām. Bez šāda novērtējuma 
nav iespējams pārliecināties, vai, īstenojot pieņemto politiku, emisiju daudzums patiešām 
samazinās.

Grozījums Nr. 1017
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) izcelsmes garantiju tirgu īstenošanu, 
tostarp iepriekšējo atļauju sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai Komisijas ziņojumā tiktu izskatīti ne tikai biomasas un biodegvielas jautājumi, bet 
arī tiktu novērtēti atjaunojamās enerģijas tirgi un perspektīvas veicināt atjaunojamās 
enerģijas iekšējā elektroenerģijas tirgū.
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Grozījums Nr. 1018
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tādu degvielas veidu pieejamību, ko 
ražo no visa veida celulozes, 
hemicelulozes un lignīna, kuru izcelsmes
avots ir atjaunojamā biomasa, un

Or. en

Pamatojums

Komisijai jāanalizē arī celulozes biodegvielu pieejamība.

Grozījums Nr. 1019
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) vajadzību pēc saskaņota Eiropas 
stimulu mehānisma atjaunojamiem 
energoavotiem.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai Komisijas ziņojumā tiktu izskatīti ne tikai biomasas un biodegvielas jautājumi, bet 
arī tiktu novērtēti atjaunojamās enerģijas tirgi un perspektīvas veicināt atjaunojamās 
enerģijas iekšējā elektroenerģijas tirgū.
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Grozījums Nr. 1020
Mechtild Rothe

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) zemes izmantojuma netiešo izmaiņu 
ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas vai iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei pēc vajadzības.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvērtē izcelsmes apliecinājumu koncepcijas paplašināšana, iekļaujot biodegvielu 
atsevišķā tirdzniecības kredītu sistēmā, lai nodrošinātu lielāku elastīgumu mērķu sasniegšanā 
biodegvielas jomā un nepieļautu biodegvielas nevajadzīgu fizisku pārvietošanu. Vairākās 
dalībvalstīs (Francija, Vācija, Nīderlande, Spānija, Apvienotā Karaliste un Somija) šāda 
sistēma jau ir vai tā tiek attīstīta valsts biodegvielu reglamentējošajos noteikumos. Saskaņota 
sistēma dalībvalstīm sniegtu lielāku elastību attiecīgo biodegvielu mērķu sasniegšanā, 
veicinot izmaksu efektivitāti.
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Grozījums Nr. 1022
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Ja tiek konstatēta nelabvēlīga ietekme uz 
vidi un sociālo jomu, Komisija 2 mēnešu 
laikā ierosina veikt korekcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1023
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā tā ierosina veikt 
korekcijas.

Ja tiek konstatēta nelabvēlīga ietekme, 
Komisija ierosina korektīvus pasākumus, 
lai pielāgotu 3. pantā minētos biomasas 
izmantošanas mērķus. Komisija 
nekavējoties aptur paredzētā mērķa 
īstenošanu, ja ES biodegvielas 
izmantošanas mērķi rada (c) apakšpunktā 
minēto nelabvēlīgu ietekmi. Pēc 
apspriešanās ar ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizāciju Komisija 
publicē paziņojumu, norādot konkrētos 
apstākļus, kuru dēļ mērķu īstenošana ir 
apturēta.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka pārtikas ražošana ir svarīgāka par biodegvielas ražošanu.
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Grozījums Nr. 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija ziņojumos analizē arī to 
dalībvalstu politiku, kurām ir iespēja 
izmantot jūras vēju, it īpaši to, vai šīs 
dalībvalstis ir:
(a) izveidojušas atsevišķu administratīvu 
iestādi, kas atbild par atļauju 
izsniegšanas, sertificēšanas un 
licencēšanas pieteikumu apstrādi attiecībā 
uz jūras vēja iekārtām un palīdzības 
sniegšanu pieteikumu iesniedzējiem;
(b) identificējušas vajadzību pēc 
ilgtermiņa un stratēģiskas tīkla 
plānošanas, lai iekļautu lielus 
elektroenerģijas daudzumus no jūras vēja 
iekārtām;
(c) noteikušas jūras teritorijas plānošanas 
instrumentus, lai panāktu optimālu vietas 
izvēli.
Vajadzības gadījumā tā ierosina 
turpmākus tiesību aktus, lai nodrošinātu 
jūras vēja laicīgu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Jūras vēja enerģija 2020. gadā varētu nodrošināt vairāk nekā 4 % no ES elektroenerģijas 
patēriņa (atkarībā no energoefektivitātes pasākumu iedarbīguma). Kā teikts Komisijas 
paziņojumā „Atjaunojamās enerģijas apmērs ES” (COM(2004)366 galīgā versija), lai 
nodrošinātu juridisku noteiktību jūras vēja enerģētikas attīstībai, valdībām būs jāizveido 
juridiski režīmi un ātras procedūras attīstīšanas apstiprināšanai. Jūras vēja enerģētikas 
politikai būs jāstiprina nepieciešamā tīkla infrastruktūra.
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Grozījums Nr. 1025
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija ziņojumos analizē arī to 
dalībvalstu politiku, kurām ir iespēja 
izmantot jūras vēju, it īpaši to, vai šīs 
dalībvalstis ir:
(a). izveidojušas atsevišķu administratīvu 
iestādi, kas atbild par atļauju 
izsniegšanas, sertificēšanas un 
licencēšanas pieteikumu apstrādi attiecībā 
uz jūras vēja iekārtām un palīdzības 
sniegšanu pieteikumu iesniedzējiem;
(b) identificējušas vajadzību pēc 
ilgtermiņa un stratēģiskas tīkla 
plānošanas, lai iekļautu lielus 
elektroenerģijas daudzumus no jūras vēja 
iekārtām;
(c) noteikušas jūras teritorijas plānošanas 
instrumentus, lai panāktu optimālu vietas 
izvēli.
Vajadzības gadījumā tā ierosina 
turpmākus tiesību aktus, lai nodrošinātu 
jūras vēja laicīgu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Jūras vēja enerģija 2020. gadā varētu nodrošināt vairāk nekā 4 % no ES elektroenerģijas 
patēriņa. Lai nodrošinātu juridisku noteiktību jūras vēja enerģētikas attīstībai, valdībām 
jāizveido juridiski režīmi un ātras procedūras attīstīšanas apstiprināšanai. Eiropas Savienībai 
ir jāstiprina nepieciešamā tīkla infrastruktūra saskaņā ar Komisijas apņemšanos sistemātiski 
izskatīt šķēršļus un iebildumus, kas varētu bloķēt jūras vēja izmantošanu, vides prasības, kas 
jāizpilda, un (..) izstrādāt vadlīnijas dalībvalstīm, vajadzības gadījumā ierosinot 
likumdošanas priekšlikumus.
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Grozījums Nr. 1026
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija izveido tīmekļa vietni, kurā 
detalizēti apkopo jaunāko informāciju par 
dalībvalstu un reģionālajām atjaunojamo 
energoavotu atbalsta shēmām un to 
izmaiņām. Pamatojoties uz dalībvalstu 
ziņojumiem, kas minēti 19. panta 1.a 
punktā (jauns), Komisija atjauno attiecīgo 
tīmekļa vietni ne vēlāk kā četras nedēļas 
pēc ziņojuma iesniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Šobrīd ir grūti iegūt jaunāko informāciju par izmaiņām tiesību aktos, politikā un atbalsta 
līmenī attiecībā uz atjaunojamo enerģiju dažādās dalībvalstīs. Speciāls Internetā pieejams 
informācijas avots palīdzētu izplatīt informāciju un tādējādi mudinātu it īpaši MVU 
paplašināt darbību aiz valstu robežām.

Grozījums Nr. 1027
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Līdz 2018. gada 31. decembrim 
Komisija publicē atjaunojamās enerģijas 
ceļvedi laikam pēc 2020. gada un 
nepieciešamos tiesību aktu priekšlikumus. 
Šajā ceļvedī var novērtēt vajadzību 
ierosināt saskaņotu Eiropas atjaunojamās 
enerģijas atbalsta shēmu, ņemot vērā:
(a) elektroenerģijas tirgu liberalizāciju 
visā ES;
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(b) šķēršļus atjaunojamo energoavotu 
attīstībai katrā dalībvalstī;
(c) tādu atbalsta mehānismu līmeni, kuri 
paredzēti citu paaudžu tehnoloģijām, it 
īpaši tām, kas izmanto kodolenerģiju un 
ogles;
(d) tīkla piekļuves un administratīvo un 
plānošanas procedūru saskaņošanas 
līmeni.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai atjaunojamo enerģiju izmantošana ir jāplāno arī pēc 2020. gada. Ceļvedī 
pēc 2020. gada noteikti ir jāizskata iespēja saskaņot atbalsta mehānismus, kā arī citas 
svarīgas prasības. Ja tagad notiktu virzība uz saskaņotu ES mēroga atbalsta mehānismu 
atjaunojamo avotu elektroenerģijai, Eiropas vadība atjaunojamo resursu jomā būtu 
apdraudēta. Sistēmu izmaiņas rada nenoteiktību investoriem, it īpaši izmaiņas sekmīgi 
strādājošas sistēmas pamatnostādnēs.

Grozījums Nr. 1028
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija ziņojumos analizē arī to 
dalībvalstu politiku, kurām ir iespēja 
izmantot jūras vēju, it īpaši to, vai šīs 
dalībvalstis ir:
(a) izveidojušas atsevišķu administratīvu 
iestādi, kas atbild par atļauju 
izsniegšanas, sertificēšanas un 
licencēšanas pieteikumu apstrādi attiecībā 
uz jūras vēja iekārtām un palīdzības 
sniegšanu pieteikumu iesniedzējiem;
(b) identificējušas vajadzību pēc 
ilgtermiņa un stratēģiskas tīkla 
plānošanas, lai iekļautu lielus 
elektroenerģijas daudzumus no jūras vēja 
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iekārtām;
(c) noteikušas jūras teritorijas plānošanas 
instrumentus, lai panāktu optimālu vietas 
izvēli.
Vajadzības gadījumā tā ierosina 
turpmākus tiesību aktus, lai nodrošinātu 
jūras vēja laicīgu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku noteiktību jūras vēja enerģētikas attīstībai, valdībām būs jāizveido 
juridiski režīmi un ātras procedūras attīstīšanas apstiprināšanai. Jūras vēja enerģētikas 
politikai ES būs jāstiprina nepieciešamā tīkla infrastruktūra. Turklāt Komisija ir paziņojusi, 
ka tā sistemātiski izskatīs šķēršļus un iebildumus, kas varētu bloķēt jūras vēja izmantošanu, 
un izstrādās vadlīnijas dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 1029
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
vēlākais līdz 2010. gada 31. martam 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis nekavējoties iesniedz 
Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī 
minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas 
tabulu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka normatīvie 
un administratīvie akti stājas spēkā 24 
mēnešu laikā pēc šās direktīvas stāšanās 
spēkā. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz 
Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī 
minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas 
tabulu.

Or. de

Pamatojums

Pašlaik ierosinātais termiņš ir pārāk īss.
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