
AD\941111LV.doc PE510.683v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Attīstības komiteja

2012/0288(COD)

26.6.2013

ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza 
Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un 
Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Atzinumu sagatavoja: Filip Kaczmarek



PE510.683v02-00 2/26 AD\941111LV.doc

LV

PA_Legam



AD\941111LV.doc 3/26 PE510.683v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Klimata pārmaiņas nenovēršami nodarīs arvien lielāku postu gan cilvēcei, gan planētai, un 
vissmagāk tas skars tieši jaunattīstības valstis. Obligāti ir jāsamazina siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisijas. Eiropas Savienība 2007. gadā apņēmās līdz 2020. gadam vismaz par 20 % 
samazināt savu emisiju apjomu salīdzinājumā ar 1990. gadu. Lielu daļu šī samazinājuma 
nodrošinātu no atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas patēriņa pieaugums. Tika noteikts, 
ka līdz 2020. gadam ir jāpanāk, lai no atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas īpatsvars 
būtu 10 % no kopējā transporta nozares energopatēriņa. Tika noteikts vēl viens mērķis — līdz 
2020. gadam par 6 % samazināt degvielu aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisijas. Abi šie 
mērķi ir saistoši visām dalībvalstīm.

Līdz ar subsīdijām šie mērķi ir strauji palielinājuši biodegvielu ražošanas un patēriņa apjomu. 
Dažādu iemeslu dēļ tagad šis pieaugums jaunattīstības valstīm, šķiet, sola drīzāk ļaunu nekā 
labu.

Pirmkārt, biodegvielas nodrošina krietni niecīgāku SEG emisiju samazinājumu, nekā tas bija 
cerēts. Viens no iemesliem ir tas, ka zūd oglekļa krātuves, jo tiek izcirsti meži, lai atbrīvotu 
platību, kur ražot biodegvielām vajadzīgo biomasu un uz kurieni pārvietot pārtikas 
ražošanu — rodas ar zemes izmantošanas veida maiņu (LUC) un netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām (ILUC) saistītas emisijas. Aprēķinot biodegvielu SEG emisiju 
rādītājus ES mērķu un subsīdiju vajadzībām, ar ILUC faktoriem saistītās emisijas pašlaik 
netiek ņemtas vērā. Emisijas rodas, arī ražojot mēslojumu, novācot biomasu, ražojot no 
biomasas biodegvielu, un tās rada visi ar šiem procesiem saistītie pārvadājumi. Biodegvielu 
gadījumā „atjaunojams” nebūt nenozīmē, ka tas ir videi un klimatam saudzīgs. Biodegvielu 
patēriņa veicināšana dažkārt kļūst pavisam bezjēdzīga.

Otrkārt, ja degvielas ražošanai tiek izmantoti tādi pārtikas kultūraugi kā kukurūza un kvieši, 
samazinās pieejamās pārtikas daudzums. Nākas izvēlēties starp pārtiku un degvielu, un pat 
tad, ja biodegvielu ražošanai tiek izmantoti nepārtikas kultūraugi vai šim nolūkam audzēta 
koksne, problēma netiek atrisināta. Gandrīz visa degvielas ražošanai izmantotā biomasa tiek 
iegūta no zemes, ko varētu izmantot pārtikas audzēšanai, līdz ar to konkurence turpinās.

Problēmu aktualizēja 2008. gada dramatiskā pārtikas krīze un pārtikas cenas, kas arī pēc 
krīzes bija svārstīgas un salīdzinoši augstas. ES biodegvielas politikas ietekme vispār tiek 
atzīta, taču stipri apšaubot to, cik šī ietekme ir liela. Eiropas Komisija apgalvo, ka biodegvielu 
patēriņu veicinošie ES pasākumi ļoti maz ietekmē pārtikas cenas1. Iepazīstoties ar pētniecības 
pārskatiem un dažām publikācijām, ko sagatavojušas ietekmīgākās par attiecīgajiem 
jautājumiem atbildīgās starptautiskās organizācijas, veidojas mazāk pievilcīgs priekšstats2.
                                               
1 Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots nesen publicētajam progresa ziņojumam par 
atjaunojamiem energoresursiem. SWD(2013)0102, 22.–24. lpp. [dokuments pieejams tikai angļu valodā]
2 Sk., piemēram, pēc EP pieprasījuma 2009. gadā sagatavoto pētījumu „Biodegvielu ražošana un izmantošana 
jaunattīstības valstīs” [Production and use of biofuels in developing countries]; ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija (FAO), Starptautiskais Lauksaimniecības attīstības fonds (IFAD), Starptautiskais 
Valūtas fonds (SVF), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), ANO Tirdzniecības un 
attīstības konference (UNCTAD), Pasaules Pārtikas programma (WFP), Pasaules Banka, Pasaules Tirdzniecības 
organizācija (PTO), Starptautiskais Pārtikas politikas pētniecības institūts (IFPRI) un ANO augsta līmeņa darba 
grupa pasaules pārtikas nodrošinājuma krīzes jomā (HLTF). „Cenu svārstības pārtikas un lauksaimniecības 
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Treškārt, tas, ka LUC un ILUC faktoru ietekmē rodas SEG emisijas un biomasas ražošana 
konkurē ar pārtikas ražošanu, vēl nav viss — lai sāktu ražot biomasu, dažkārt tiek atņemtas 
tiesības izmantot zemi, no kā ir atkarīga cilvēku iztika. Parasti zemniekiem jaunattīstības 
valstīs nav īpašumtiesību uz zemi, ko tie apstrādā vai izmanto kā ganības. Ja ārvalstu 
uzņēmumi slēdz darījumus ar oficiālo īpašnieku — valsti — vai vietējiem līderiem, kas 
rīkojas savās, nevis kopienas interesēs, zemi var sagrābt un pēc tam trūcīgos cilvēkus ar varu 
padzīt no viņu zemes1.

Investoriem, kuri meklē iespējas sākt biomasas ražošanu, tā dēvētās mazauglīgās zemes 
platības parasti nešķiet īpaši pievilcīgas. Ja biomasas ražošanai tiktu izmantota pārsvarā šāda 
zeme, tas vienalga varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt vietējo iedzīvotāju iztiku. Plantācijas 
izsmeltu niecīgos ūdens resursus, un tām izmantotais mēslojums varētu radīt nopietnu 
piesārņojumu. Vairs nebūtu iespējas vākt malku, būvniecībai vajadzīgo materiālu, kā arī 
pārtikas un ārstniecības augus. Zustu ekosistēmas pakalpojumi, un atmežošanas rezultātā 
mainītos vietējais klimats, veicinot arī globālās klimata pārmaiņas.

Nevalstiskās organizācijas (NVO) ziņo, ka Subsahāras Āfrikā zemes sagrābšana ir ieguvusi 
plašu vērienu, un uzrāda pamatojošu dokumentāciju, kas iegūta no datubāzes Matrix2. 
Komisija šo datubāzi uzskata par neuzticamu, taču īpaši necenšas iedziļināties tajā, kas 
notiek.

Pārskatot Atjaunojamo energoresursu direktīvu (AED) un Degvielas kvalitātes direktīvu 
(DKD), ir jānodrošina, lai ES biodegvielas politika:

- nemazinātu nodrošinātību ar pārtiku, bet gan pilnībā ievērotu cilvēka tiesības uz 
pārtiku, 

- nekļūtu par iemeslu tam, ka neaizsargātiem cilvēkiem tiek atņemtas tiesības izmantot 
zemi vai viņi kā citādi tiek atstāti bez iztikas līdzekļiem,

- veicina tikai tādu biodegvielu ieguvi un patēriņu, kas ne vien efektīvi samazina SEG 
emisijas, bet arī nodrošina iepriekšminēto prasību izpildi.

Attīstības komiteja galveno uzmanību, protams, pievērš pirmajiem diviem punktiem. Šī 
atzinuma projekta grozījumi ir ierosināti, lai palīdzētu risināt problēmas, kas rodas tādēļ, ka 
nākas izvēlēties starp pārtiku un degvielu, un arī tādēļ, ka tiek atņemtas tiesības izmantot 

                                                                                                                                                  
tirgos — politiskā reakcija” [Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses], 2011. gada 
2. jūnijs (27. lpp., 6. ieteikums — likvidēt subsīdijas un saistošus „obligātos” mērķus, kas noteikti biodegvielas 
ražošanai un patēriņam); ANO īpašais referents jautājumos par tiesībām uz pārtiku. „Jautājumi un atbildes: Kā 
agrodegvielas ietekmē tiesības uz pārtiku?” [Q&A: What are the impacts of agrofuels on the right to food?], 
pieejams attiecīgajā tīmekļa vietnē; Starptautiskā organizācija ActionAid. „Eļļas liešana ugunī — ES biodegvielu 
politikas patiesā ietekme uz jaunattīstības valstīm [Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels 
policy on developing countries], 2013. gada marts, 5. lpp.
1 Pēc EP Attīstības komitejas pieprasījuma 2012. gadā sagatavotais pētījums „ES bioenerģijas politikas ietekme 
uz jaunattīstības valstīm” [Impact of EU bioenergy policy on developing countries], kura 10. lpp. norādīts, ka šai 
ziņā problemātiska situācija ir Kamerūnā un Ganā.
2 Sk., piemēram, starptautiskās bezpeļņas organizācijas „GRAIN” publikāciju „Zemes sagrābšana biodegvielām 
ir jāizbeidz — ES biodegvielas politikas dēļ tiek pārvietotas kopienas un pasaule tiek mērdēta badā” [Land 
Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing communities and starving the planet], 
2013. gada februāris.
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zemi. Grozījumi atbilst nostājai, ko EP paudis, pieņemot attiecīgas rezolūcijas1. SEG emisiju 
rādītāji ir Vides komitejai svarīgs jautājums, kas to vispusīgi analizējusi savā ziņojuma 
projektā. 

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ir obligāti jāsamazina enerģijas 
patēriņš transporta nozarē, jo paredzams, 
ka procentuālo mērķi attiecībā uz enerģiju 
no atjaunojamajiem energoresursiem būs 
arvien grūtāk stabili sasniegt, ja arī 
turpmāk transporta nozarē pieaugs 
vispārējais pieprasījums pēc enerģijas. Šā 
mērķa sasniegšanai var izmantot arī tādas 
dalībvalstīm pieejamas metodes kā no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas izmantošana 
un biodegvielu ar nulles vai zemiem ILUC 
rādītājiem piejaukšana.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošajā Atjaunojamo energoresursu direktīvā jau ir uzsvērta nepieciešamība 
samazināt patēriņu un palielināt energoefektivitāti transporta nozarē. Ar šo grozījumu tas tiek 
atkārtots, uzsverot, cik svarīgi ir pilnveidot atjaunojamo elektroenerģiju, kā arī modernās 
biodegvielas, lai ļautu Savienībai un dalībvalstīm samazināt transporta nozares radītās 
oglekļa emisijas ietekmi.

                                               
1 Tostarp 2011. gada 5. jūlija rezolūcija par ES attīstības politikas ietekmes palielināšanu (pieņemtie teksti, 
P7_TA(2011)0320), 67. punkts; 2011. gada 29. septembra rezolūcija par Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmi
(P7_TA(2011)0430), 51. un 55. punkts; 2012. gada 25. oktobra rezolūcija par ES 2011. gada ziņojumu par 
attīstības politikas saskaņotību (P7_TA(2012)0399), 74. un 77. punkts; un 2012. gada 12. jūnija rezolūcija par 
sadarbības veidošanu enerģētikas politikā ar partneriem ārpus ES robežām (P7_TA(2012)0238), 86. un 
87. punkts.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ņemot vērā Savienības mērķus turpināt 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
ievērojamo autotransporta degvielu 
īpatsvaru šajās emisijās, 7.a panta 2. punkts 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK, 
paredz degvielas piegādātājiem pienākumu 
līdz 2020. gada 31. decembrim par vismaz 
6 % samazināt aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisijas uz vienu enerģijas vienību 
(„siltumnīcefekta gāzu intensitāte”), ko 
rada degviela, kuru Savienībā izmanto 
autotransportā, visurgājējā tehnikā, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
traktoros vai atpūtas kuģos, kad tie nav 
jūrā. Biodegvielu piejaukšana ir viena no 
metodēm, kā fosilās degvielas piegādātāji 
var samazināt piegādāto fosilo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu intensitāti.

(2) Ņemot vērā Savienības mērķus turpināt 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
ievērojamo autotransporta degvielu 
īpatsvaru šajās emisijās, 7.a panta 2. punkts 
Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/12/EK, paredz 
degvielas piegādātājiem pienākumu līdz 
2020. gada 31. decembrim par vismaz 6 % 
samazināt aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisijas uz vienu enerģijas vienību 
(„siltumnīcefekta gāzu intensitāte”), ko 
rada degviela, kuru Savienībā izmanto 
autotransportā, visurgājējā tehnikā, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
traktoros vai atpūtas kuģos, kad tie nav 
jūrā. Biodegvielu ar nulles vai zemām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām piejaukšana 
ir viena no metodēm, kā fosilās degvielas 
piegādātāji var samazināt piegādāto fosilo 
degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāti.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lielākā daļa liela mēroga investīciju 
zemes iegādei tiek veiktas jaunattīstības 
valstīs. No tām prioritārs mērķis ir 
Subsahāras Āfrikas valstis, jo īpaši 
biodegvielas ražošanai paredzētu 
lauksaimnieciskas izcelsmes izejmateriālu 
audzēšanai. Tiek lēsts, ka no 2009. līdz 
2013. gadam Eiropas uzņēmumi ir 
iegādājušies sešus miljonus hektāru, lai 
eksporta nolūkos audzētu biodegvielas 
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ražošanai paredzētas kultūras. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaņu emisijām, var 
lēst, ka ar netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām saistītās emisijas ir ievērojamas 
un var atsvērt atsevišķu biodegvielu radītos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
vai to daļu. Cēlonis — paredzams, ka 
gandrīz visa 2020. gadā saražotā 
biodegviela nāks no kultūraugiem, ko 
audzē zemē, kuru varētu izmantot pārtikas 
un barības tirgus pieprasījuma 
apmierināšanai. Lai samazinātu emisijas, 
jānošķir kultūraugu grupas: eļļas augi, 
labība, cukuru saturoši augi un citi cieti 
saturoši augi.

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaņu emisijām, var 
lēst, ka ar netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām saistītās siltumnīcefekta gāzu
emisijas ir ievērojamas un var atsvērt 
atsevišķu biodegvielu radītos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
vai to daļu. Cēlonis — paredzams, ka 
gandrīz visa 2020. gadā saražotā 
biodegviela nāks no kultūraugiem, ko 
audzē zemē, kuru varētu izmantot pārtikas 
un barības tirgus pieprasījuma 
apmierināšanai. Tādēļ ir nepieciešams 
ņemt vērā netiešās zemes izmantojuma 
izmaiņas, lai nodrošinātu, ka Savienības 
politikas mērķi attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju un siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu netiek apšaubīti šo 
potenciālo emisijas avotu dēļ. Lai
samazinātu netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas un zemes piesavināšanos, ir 
atbilstīgi nošķirt enerģijas kultūraugus, 
kurus audzē zemē (eļļas augi, labība, 
cukuru saturoši augi un citi cieti saturoši 
augi), no vienas puses un biodegvielas, 
kuru ražošanai zemi neizmanto, no otras 
puses. Turklāt no pārtikas kultūraugiem 
ražotas biodegvielas patēriņa pieaugums 
palielina pārtikas cenu svārstības un tam 
var būt ievērojamas negatīvas sociālās 
sekas attiecībā uz iztiku un iespējām 
izmantot cilvēktiesības, tai skaitā tiesības 
uz pārtiku vai zemes pieejamību 
nabadzīgām vietējām kopienām, kas dzīvo 
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valstīs ārpus Savienības. Lai samazinātu 
šādas emisijas un šādas negatīvās sociālās 
sekas, ir jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai 
samazinātu no zemē audzētiem augiem 
iegūtas biodegvielas prognozēto 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Netiešā ietekme uz izmaiņām zemes 
izmantošanā sniedzas tālāk par ietekmi uz 
vidi un skar arī sociālo jomu, jo īpaši 
jaunattīstības valstīs radot papildu 
spiedienu uz zemes izmantošanu un 
negatīvi ietekmējot vietējo iedzīvotāju, 
īpaši sieviešu, nodrošinātību ar pārtiku.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela.
Modernas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus ar 
mazu netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
risku, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc jāveicina plašāka 
šādu modernu biodegvielu ražošana; 
patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām biodegvielu tehnoloģijām, 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela.
Modernas degvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus, 
neradot nekādu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu risku, un tās nav tieši 
konkurenti pārtikas un barības tirgum cīņā 
par lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Tāpēc jāveicina plašāka šādu modernu 
biodegvielu ražošana; patlaban tās nav 
komerciāli pieejamas lielos daudzumos, 
daļēji tāpēc, ka konkurē par publiskā 
sektora subsīdijām ar tradicionālajām 
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kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. Būtu 
jānodrošina turpmāka stimulēšana, 
palielinot moderno biodegvielu svērumu 
Direktīvas 2009/28/EK transporta nozarei 
paredzētajā 10 % mērķī, salīdzinot ar 
tradicionālajām biodegvielām. Tikai 
modernas biodegvielas ar zemu aprēķināto 
netiešo zemes izmantojumu izmaiņu ietekmi 
un lieliem kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem būtu jāatbalsta
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada.

biodegvielu tehnoloģijām, kuru pamatā ir 
pārtikas kultūraugi. Būtu jānodrošina 
turpmāka stimulēšana, palielinot moderno 
biodegvielu svērumu Direktīvas 
2009/28/EK transporta nozarei paredzētajā 
10 % mērķī, salīdzinot ar tradicionālajām 
biodegvielām. Atjaunojamās enerģijas 
politikas sistēmā pēc 2020. gada būtu 
jāatbalsta tikai modernas biodegvielas, 
kuras atbilst ilgtspējības kritērijiem, kuru 
izejvielu ieguvei nav nepieciešama zeme, 
ūdens vai citi resursi, kas vajadzīgi 
pārtikas kultūru audzēšanai, un kuras 
nerada nekādu aprēķināto netiešo zemes 
izmantojumu izmaiņu ietekmi un sniedz 
lielu kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju, atbilstoši 
2012. gada paziņojumam „Inovācijas 
ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika” un „Ceļvedim par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā”, kur tiek 
sekmētas integrētas un dažādotas 
biorafinēšanas rūpnīcas Eiropā, plašāki 
stimuli saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK 
būtu jānosaka tā, lai priekšroka tiktu dota 
to biomasas izejvielu izmantošanai, kam 
nav augstas ekonomiskās vērtības citiem 
izmantojumiem — ne biodegvielai.

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju, atbilstoši 
2012. gada paziņojumam „Inovācijas 
ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika” un „Ceļvedim par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā”, ar kuriem
tiek sekmētas integrētas un dažādotas 
biorafinēšanas rūpnīcas Eiropā, saskaņā ar 
Direktīvu 2009/28/EK būtu jānosaka tādi 
plašāki stimuli, kas priekšroku dod to 
biomasas izejvielu izmantošanai, kam nav 
augstas ekonomiskās vērtības citiem 
izmantojumiem kā vien biodegvielai, lai 
enerģijas ražošanas nolūkos izmantotie 
atkritumi tiktu izlietoti saskaņā ar 
Direktīvas 2008/98/EK 4. panta noteikto 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, 
lai biomasas izejvielu iegūšanā netiek 
izmantota citiem nolūkiem paredzēta zeme 
un ūdens, tādējādi nodrošinot, ka tiek 
ievērotas tiesības uz zemi un pārtiku, un 
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lai netiktu samazināts organisko vielu 
daudzums, kas radītu negatīvu ietekmi uz 
vietējo ekosistēmu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Biomasas izejvielu izmantošana ir 
saistīta ar ievērojamu iespēju zaudēšanu, 
ko rada ekosistēmas pakalpojumu 
mazināšanās vai zudums. Dalībvalstīm 
būtu jāvairās subsidēt vai atļaut izejvielu 
izmantošanu enerģijas ieguvei, ja šo 
resursu novirzīšana no esošajiem 
izmantošanas veidiem rada negatīvu 
ietekmi uz tiesībām uz zemi, tiesībām uz 
pārtiku, bioloģisko daudzveidību, augsni 
vai kopējo oglekļa bilanci. Ar politikas 
nostādnēm būtu jānodrošina arī 
pakāpjveida biomasas izmantošana, 
paredzot drošības pasākumus, lai resursi 
ar augstu pievienoto vērtību sabiedrībai 
netiktu novirzīti zemas vērtības enerģijas 
ražošanai.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 

(9) Lai samazinātu negatīvo ietekmi uz 
tiesībām uz zemi un spekulācijas ar zemi, 
tiesībām uz pārtiku un pārtikas preču 
cenām, bioloģisko daudzveidību un 
augsni, kā arī kopējo netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu ietekmi laikposmā 
līdz 2020. gadam, jāierobežo tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo
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A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem, 
cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem ražotu biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

daudzums, ko iegūst no pārtikas 
kultūraugiem un citiem enerģētiskajiem 
kultūraugiem, kā noteikts
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir jāņem vērā, ka būtiski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ar 
biodegvielu patēriņu, iespējams, būs 
krietni grūtāk, nekā prognozēts, un 
nedrīkst ignorēt arī satraucošās liecības 
par to, ka plašāka biodegvielu ražošana 
jaunattīstības valstīs graujoši ietekmē 
neaizsargātu cilvēku nodrošinātību ar 
pārtiku un tiesības izmantot zemi. Tādēļ 
Direktīvā 2009/28/EK noteiktais 
mērķis — panākt no atjaunojamiem 
resursiem iegūtas enerģijas 10 % 
īpatsvaru — būtu jāpiemēro atkarībā no 
tā, vai var būtiski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un vai var 
novērst nelabvēlīgu ietekmi uz 
nodrošinātību ar pārtiku un tiesībām 
izmantot zemi. 

Pamatojums

Nevajadzētu obligāti paturēt spēkā šo 10 % mērķi, ja tas nepalīdz efektīvi samazināt SEG 
emisijas. Šis mērķis arī nedrīkst būt svarīgāks par nodrošinātību ar pārtiku un neaizsargātu 
cilvēku tiesībām izmantot zemi.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aplēstās netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas būtu jāietver ziņošanā 
par siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko
rada biodegvielas, saskaņā ar Direktīvām 
98/70/EK un 2009/28/EK. Biodegvielām, 
kas ražotas no izejvielām, kuras nerada 
papildu pieprasījumu pēc zemes, 
piemēram, no atkritumiem, būtu jāpiešķir 
nulles emisijas faktors.

(11) Lai nodrošinātu Savienības mērķu 
jēgpilnu un efektīvu īstenošanu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 
un biodegvielu jomā, aprēķinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus, kas jāpanāk saskaņā ar 
Direktīvā 2009/28/EK un Direktīvā 
98/70/EK iekļautajiem ilgtspējības 
kritērijiem, būtu jāņem vērā netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu radītās emisijas.
Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 2. punktā 
noteiktā mērķa sasniegšanā būtu
jāuzskaita arī emisijas, kas saistītas ar 
netiešām izmaiņām zemes izmantojumā, 
lai tādējādi nodrošinātu stimulus tādas 
biodegvielas ražošanai, kas rada nelielas 
netiešas izmaiņas zemes izmantojumā.
Biodegvielām, kas ražotas no izejvielām, 
kuras nerada papildu pieprasījumu pēc 
zemes, piemēram, no atkritumiem un 
atliekām, būtu jāpiešķir nulles emisijas 
faktors ar noteikumu, ka tās atbilst 
pienācīgiem ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Nebūtu pieļaujams, ka, izmantojot 
zemi biodegvielas ražošanā nepieciešamo 
kultūraugu audzēšanai, tiek pārvietotas 
vietējās un pirmiedzīvotāju kopienas, 
tādēļ, lai šādu situāciju novērstu, 
Savienībā un trešās valstīs ir jāievieš īpaši 
zemes aizsardzības pasākumi. Par 
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ilgtspējīgām būtu uzskatāmas tikai tās 
biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, kuru ražošana neapdraud 
vietējo kopienu un pamatiedzīvotāju 
tiesības.

Pamatojums

Pastāv pietiekami daudz liecību tam, ka biodegvielas ražošanai ir nelabvēlīga sociālā 
ietekme, kas saistībā ar tiesībām uz zemi un tiesībām uz pārtiku jaunattīstības valstīs īpaši 
skar sievietes. Nedrīkst pieļaut to, ka vietējo iedzīvotāju un pirmiedzīvotāju kopienas tiek 
pārvietotas, lai iekoptu biodegvielas kultūraugu plantācijas.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šīs direktīvas mērķus, proti, 
nodrošināt vienoto tirgu degvielām, kuras 
lieto autotransporta līdzekļos un 
visurgājējā tehnikā, un nodrošināt to, ka, 
lietojot minētās degvielas, tiek ievērots
vides aizsardzības prasību minimums,
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, šo mērķi var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, un Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(15) Šīs direktīvas mērķiem vajadzētu būt 
nodrošināt vienotu degvielas tirgu 
transporta nozarē, kā arī panākt to, lai 
saistībā ar šādas degvielas ražošanu un 
patēriņu tiktu ievērotas obligātās vides 
aizsardzības prasības un novērsta 
nelabvēlīga ietekme uz nodrošinātību ar 
pārtiku un tiesībām izmantot zemi. Tā kā 
šos mērķus nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, bet tos var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

Pamatojums

Būtu jāmaina direktīvas mērķu uzskaitījums, lai arī tajos atspoguļotu ierosinātos direktīvas 
grozījumus.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Biodegvielas ražošanas publiski 
stimuli rada ievērojamu papildu 
pieprasījumu preču tirgū un tādējādi 
ievērojami ietekmē cenas gan 
starptautiskos tirgos, gan pārtikas 
produktu neto importētājvalstu tirgos. Tas 
rada nopietnas problēmas, jo īpaši 
nabadzīgiem cilvēkiem, kas pārtikas 
iegādei iztērē nozīmīgu savas 
mājsaimniecības ienākumu daļu. ES 
biodegvielas politikā, šķiet, tiek dota 
priekšroka liela mēroga industrializētiem 
lauksaimnieciskās ražošanas modeļiem, 
kas vietējiem iedzīvotājiem sniedz 
ierobežotu labumu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 2. punkts – pēdējā daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 2. punktā aiz c) apakšpunkta 
pievieno šādu daļu:
„Lai panāktu atbilstību pirmajā daļā 
minētajam mērķim, dalībvalstis 
nodrošina, ka no labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
augiem un eļļas augiem vai specializētiem 
enerģētiskajiem kultūraugiem ražoto 
biodegvielu maksimālā daļa nav lielāka 
par enerģijas daudzumu, kas atbilst 5 % 
— aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās —
no enerģijas galapatēriņa transporta 
nozarē 2020. gadā.”
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu punktu: 
„5.a Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, kas ņemti vērā 1. punktā 
minētajā nolūkā, nedrīkst ražot uz 
Savienības vai trešo valstu zemes, ja ir 
apstrīdētas vai pārkāptas likumīgās vai 
kopējās tiesības uz zemi un ja iepriekš nav 
sniegta brīva un informēta piekrišana, 
piedaloties vietējos iedzīvotājus 
pārstāvošajām iestādēm.”

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) iekļauj šādu punktu:
„5.b Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, kas ņemti vērā 1. punktā 
minētajā nolūkā, neizgatavo no 
atkritumiem, ja vien neatkarīgi nav 
pārbaudīta atbilstība atkritumu 
hierarhijai, proti, atkritumu rašanās 
novēršana, sagatavošana atkārtotai 
izmantošanai un pārstrāde pirms 
reģenerācijas enerģijas nolūkā, kā 
izklāstīts Direktīvā 2008/98/EK.”
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
„1. Lai piemērotu 7.a pantu un 7.b panta 
2. punktu, aprites cikla aprēķināšanu 
siltumnīcefekta gāzu emisijām no 
biodegvielām veic šādi:
a) ja siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ietaupījuma standartvērtība ražošanas 
metodei ir noteikta IV pielikuma A vai 
B daļā un ja el vērtība, kas šīm 
biodegvielām vai bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem aprēķināta 
saskaņā ar V pielikuma C daļas 
7. punktu, ir vienāda ar nulli vai ir zem 
nulles, un ja aprēķinātās netiešās zemes 
izmantojuma izmaiņas radītās emisijas 
saskaņā ar V pielikuma B daļu ir 
vienādas ar nulli, tad izmanto minēto 
standartvērtību;
b) izmanto faktisko vērtību, ko aprēķina 
saskaņā ar IV pielikuma C daļā noteikto 
metodoloģiju, pieskaitot netiešā zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas, kas 
noteiktas V pielikumā;
c) izmanto vērtību, ko aprēķina kā 
IV pielikuma C daļas 1. punktā minēto
formulas reizinātāju summu, ja 
IV pielikuma D vai E daļā nesummētās 
standartvērtības var izmantot kā dažus 
reizinātājus, un faktiskās vērtības, ko 
aprēķina saskaņā ar IV pielikuma C daļā 
noteikto metodoloģiju, visiem citiem 
reizinātājiem, pieskaitot aplēses par 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
radītām emisijām, kas noteiktas 
V pielikumā.”
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Pamatojums

Aprēķināšanas metodes korekcija ierosināta, lai ņemtu vērā ILUC aplēses saskaņā ar 
ierosināto Degvielas kvalitātes direktīvas jauno V pielikumu.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Lai panāktu atbilstību pirmajā daļā 
minētajiem mērķiem, maksimālā tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
daļa, ko ražo no labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
augiem un eļļas augiem, nav lielāka par 
enerģijas daudzumu, kas atbilst 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā noteiktajai 
maksimālajai daļai.”

„Lai panāktu atbilstību pirmajā daļā 
minētajiem mērķiem, maksimālā tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
daļa, ko iegūst no labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
augiem un eļļas augiem vai specializētiem 
enerģētiskajiem kultūraugiem, nav lielāka 
par enerģijas daudzumu, kas atbilst 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktā 
noteiktajai maksimālajai daļai.”

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) panta pirmo daļu groza šādi:
„Katra dalībvalsts cenšas nodrošināt, lai no 
atjaunojamiem energoresursiem saražotas 
enerģijas īpatsvars visos transporta veidos 
2020. gadā būtu vismaz 10 % no galīgā 
transporta nozares energopatēriņa 
attiecīgajā dalībvalstī, vienlaikus 
izvairoties no tādu resursu izmantošanas, 
kas nepalīdz būtiski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī 
nepieļaujot, lai biodegvielu ražošana 
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jaunattīstības valstīs negatīvi ietekmētu 
neaizsargātu cilvēku nodrošinātību ar 
pārtiku un tiesības izmantot zemi.”

Pamatojums

Atbilstoši tam, kas teikts vairākos iepriekšējos grozījumos, sevišķi grozījumā Nr. 6.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes 
augiem, cukura un eļļas augiem,
nepārsniedz 5 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.”

„d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no pārtikas kultūraugiem un 
specializētiem enerģētiskajiem 
kultūraugiem, nepārsniedz 5 % — aplēsto 
īpatsvaru 2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.”

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – e apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;

ii) no IX pielikumā norādītajām izejvielām 
ražotas biodegvielas energoietilpību 
uzskata par divas reizes lielāku pēc tam, 
kad ir veikts zinātnisks novērtējums par 
tās ilgtspējību vides un sociālā ziņā;

Pamatojums

Direktīvas IX pielikumā norādīto izejvielu energoietilpība būtu jāuzskata par divreiz lielāku.
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – e apakšpunkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu 
atbilstību i) līdz iii) kategorijai.

Materiālus, kas tīši modificēti, lai tos 
atzītu par atkritumiem, i) līdz iii)
kategorijā neiekļauj. Dalībvalstis 
nodrošina, ka, konstatējot krāpšanu, 
attiecīgā izejviela vai biodegviela netiek 
ieskaitīta 3. panta 4. punktā minētajā 
mērķī un ka tiek veikti atbilstīgi 
pasākumi, lai novērstu jebkādu turpmāku 
krāpšanu.

Pamatojums

Biodegviela vai izejvielas, kas tiek tīši modificētas, lai izmantotu šajā direktīvā paredzētās 
priekšrocības, būtu noteikti jāizslēdz no Atjaunojamo energoresursu direktīvas un Degvielas 
kvalitātes direktīvas piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 1. punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta beigās pievieno šādu 
daļu:
„Enerģijas daļa no tādas biodegvielas un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā, kuru ražo no 
labības un citiem cietes augiem, cukura 
un eļļas augiem vai īpašiem 
enerģētiskajiem kultūraugiem, kurus ņem 
vērā a), b) un c) apakšpunktā minētajos 
nolūkos, nepārsniedz 5 % — aplēsto 
īpatsvaru 2011. gada beigās — no 
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enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.”

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu punktu:
„5.a Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 
neiegūst no atkritumiem, ja vien 
neatkarīgā pārbaudē nav atzīta to 
atbilstība atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijai, proti, prasībām par atkritumu 
rašanās novēršanu, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādi 
pirms reģenerācijas enerģijas ieguves 
nolūkā, kā izklāstīts 
Direktīvā 2008/98/EK.”

Pamatojums

Atkritumiem būtu jāatbilst atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, kas noteikta 4. pantā 
Atkritumu pamatdirektīvā, kas paredz atkritumu rašanās novēršanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai un pārstrādi pirms reģenerācijas enerģijas ieguves (piemēram, biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo) nolūkos. Turklāt būtu jāveic neatkarīga atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) iekļauj šādu punktu: 
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„5.b Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, kas tiek ņemti vērā 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minētajiem 
mērķiem, nedrīkst būt ražoti no 
izejvielām, kuras iegūtas, Savienībā vai 
trešās valstīs izmantojot zemi, attiecībā uz 
kuru ir apstrīdētas vai pārkāptas 
likumīgās vai kopējās tiesības uz zemi vai 
nav saņemta atbilstoša piekrišana, kas 
sniegta brīvi, savlaicīgi un apzināti ar 
attiecīgu pārstāvības iestāžu līdzdalību un 
apspriežoties ar iesaistītajām kopienām.”

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka ES Atjaunojamo energoresursu direktīva (AED) ietekmēs tiesības uz zemi, 
jo īpaši trešās valstīs, ir svarīgi nodrošināt, lai šīs tiesības netiktu pārkāptas saistībā ar 
biodegvielu ražošanu Eiropas tirgum.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 4. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Komisija var izlemt, ka brīvprātīgās 
valstu vai starptautiskās shēmās, kurās 
noteikti standarti biomasas produktu 
ražošanai, ietverti pareizi dati 17. panta 
2. punkta nolūkos vai pierādīts, ka 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā sūtījumi atbilst 17. panta 3. līdz 
5. punktā noteiktajiem ilgtspējības 
kritērijiem. Komisija var pieņemt lēmumu, 
ka shēmās ir pareizi dati informēšanai par 
veiktajiem pasākumiem, lai saglabātu 
teritorijas, kuras kritiskās situācijās 
nodrošina galvenos dabiskos ciklus 
(piemēram, ūdensšķirtņu aizsardzību un 
erozijas kontroli), pasākumiem augsnes, 
ūdens un gaisa aizsardzībā, noplicinātas 
zemes atjaunošanā, kā arī par pasākumiem, 
lai novērstu pārmērīgu ūdens patēriņu 

„Komisija izlemj, ka brīvprātīgās valstu vai 
starptautiskās shēmās, kurās noteikti 
standarti biomasas produktu ražošanai, 
ietverti pareizi dati 17. panta 2. punkta 
nolūkos vai pierādīts, ka biodegvielas vai 
bioloģiskā šķidrā kurināmā sūtījumi atbilst 
17. panta 3. līdz 5.a punktā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem un ka materiāli nav 
tīši modificēti, lai uz tiem attiektos 
3. panta 4. punkta e) apakšpunkta i) līdz 
iii) punkts. Komisija var pieņemt lēmumu, 
ka shēmās ir pareizi dati informēšanai par 
veiktajiem pasākumiem, lai saglabātu 
teritorijas, kuras kritiskās situācijās 
nodrošina galvenos dabiskos ciklus 
(piemēram, ūdensšķirtņu aizsardzību un 
erozijas kontroli), pasākumiem augsnes, 
ūdens un gaisa aizsardzībā, noplicinātas 
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apgabalos ar trūcīgiem ūdens resursiem, un 
attiecībā uz 17. panta 7. punkta otrajā daļā 
minētajiem jautājumiem. Komisija var arī 
atzīt platības, kas ir paredzētas, lai 
aizsargātu reti sastopamas, apdraudētas vai 
izmirstošas ekosistēmas vai sugas, kuras 
par tādām ir atzītas starptautiskos 
nolīgumos vai ir iekļautas starpvaldību 
organizāciju vai Starptautiskās Dabas un 
dabas resursu saglabāšanas savienības 
sastādītos sarakstos, 17. panta 3. punkta 
b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā.”

zemes atjaunošanā, kā arī par pasākumiem, 
lai novērstu pārmērīgu ūdens patēriņu 
apgabalos ar trūcīgiem ūdens resursiem, un 
attiecībā uz 17. panta 7. punkta otrajā daļā 
minētajiem jautājumiem. Komisija var arī 
atzīt platības, kas ir paredzētas, lai 
aizsargātu reti sastopamas, apdraudētas vai 
izmirstošas ekosistēmas vai sugas, kuras 
par tādām ir atzītas starptautiskos 
nolīgumos vai ir iekļautas starpvaldību 
organizāciju vai Starptautiskās Dabas un 
dabas resursu saglabāšanas savienības 
sastādītos sarakstos sakarā ar 17. panta 
3. punkta b) apakšpunkta ii) punktu.”

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
„1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu no biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo izmantošanas 17. panta 
2. punkta piemērošanas nolūkā aprēķina 
šādi:
a) a V pielikuma A vai B daļā attiecībā uz 
ražošanas paņēmienu ir paredzēta 
standartvērtība siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ietaupījumam un ja šo biodegvielu 
vai bioloģisko šķidro kurināmo el  vērtība, 
aprēķinot saskaņā ar V pielikuma C daļas 
7. punktu, atbilst nullei vai ir mazāka par 
to, un ja netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu aplēsto emisiju vērtība atbilst 
nullei saskaņā ar VIII pielikuma 
B daļu, — izmanto šo standartvērtību;
b) izmanto faktisko vērtību, kas 
aprēķināta saskaņā ar V pielikuma C daļā 
paredzēto metodiku, pievienojot netiešo 
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zemes izmantojuma izmaiņu aplēses, kas 
norādītas VIII pielikumā;
c) izmanto vērtību, ko aprēķina kā 
V pielikuma C daļas 1. punktā minēto 
formulas reizinātāju summu, ja 
V pielikuma D vai E daļā nesummētās 
standartvērtības var izmantot kā dažus 
reizinātājus, un faktiskās vērtības, ko 
aprēķina saskaņā ar V pielikuma C daļā 
noteikto metodiku visiem citiem 
reizinātājiem, pievienojot VIII pielikumā 
norādītos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu radītas emisijas apmēra 
aprēķinus.”

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1 pielikums – 2. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums – A daļa – papildu rinda tabulā (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tabulai A daļā tiek pievienota jauna 
rinda. Aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas no 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā izejvielām:
Izejvielu grupa: nepārtikas enerģētiskie 
kultūraugi
Aplēstās emisijas no netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām (gCO2eq/MJ) 15

Pamatojums

Nepārtikas enerģētisko kultūraugu audzēšana var veicināt ILUC, ja tā notiek, izmantojot 
zemi, uz kuras agrāk tika audzēti pārtikas kultūraugi. Ietekmes novērtējumā (26. lpp) noteikts, 
ka aptuvenās ILUC emisijas no šīm citām, zemi izmantojošām izejvielām, ir 15 gCO2/MJ.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
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1 pielikums – 2. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums – B daļa – b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Izejvielas, kuru ražošana ir izraisījusi 
tiešu zemes izmantojuma maiņu, proti, 
maiņu no vienas IPCC zemes virsmas 
apauguma kategorijas —  mežu zeme, 
zālājs, mitrājs, apdzīvota vieta vai cita 
veida zeme — uz aramzemi vai 
ilggadīgiem stādījumiem. Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
IV pielikuma C daļas 7. punktam.

b) Izejvielas, kuru ražošana netiek veikta 
uz aramzemes, zemes, kurā audzē 
daudzgadīgus augus, vai zemes, kas 
iedalīta kādā citā IPCC zemes virsmas 
apauguma kategorijā (mežu zeme, zālājs, 
mitrājs) un ko izmanto pārtikas ražošanai,
neatkarīgi no tā, vai šo zemi apstrādā, 
piemēram, aramzeme vai ilggadīgie 
stādījumi.

Pamatojums

Lai gan ir pamats attiecināt ILUC faktoru uz izejvielām, kuru ražošana ietver tiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas, būtu jāpievērš uzmanība tam, ka tiešās un netiešās zemes 
izmantojuma izmaiņas ne vienmēr ir savstarpēji izslēdzošas.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
2 pielikums – 2. punkts
Direktīva 2009/28/EK
VIII pielikums – A daļa – papildu rinda tabulā (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tabulai A daļā tiek pievienota jauna 
rinda. Aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas no 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā izejvielām:
Izejvielu grupa: nepārtikas enerģētiskie 
kultūraugi
Aplēstās emisijas no netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām (gCO2eq/MJ): 15

Pamatojums

Nepārtikas enerģētisko kultūraugu audzēšana var veicināt ILUC, ja tā notiek, izmantojot 
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zemi, uz kuras agrāk tika audzēti pārtikas kultūraugi. Ietekmes novērtējumā (26. lpp) noteikts, 
ka aptuvenās ILUC emisijas no šīm citām, zemi izmantojošām izejvielām, ir 15 gCO2/MJ.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
2 pielikums – 2. punkts
Direktīva 2009/28/EK
VIII pielikums – B daļa – b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Izejvielas, kuru ražošana ir izraisījusi 
tiešu zemes izmantojuma maiņu, proti, 
maiņu no vienas IPCC zemes virsmas 
apauguma kategorijas  — mežu zeme, 
zālājs, mitrājs, apdzīvota vieta vai cita 
veida zeme — uz aramzemi vai 
ilggadīgiem stādījumiem.  Šādā gadījumā 
tiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
vērtības (el) aprēķinam vajadzētu atbilst 
V pielikuma C daļas 7. punktam.

b) Izejvielas, kuru ražošana netiek veikta 
uz aramzemes, zemes, kurā audzē 
daudzgadīgus augus, vai zemes, kas 
iedalīta kādā citā IPCC zemes virsmas 
apauguma kategorijā (mežu zeme, zālājs, 
mitrājs) un ko izmanto pārtikas ražošanai,
neatkarīgi no tā, vai šo zemi apstrādā, 
piemēram, aramzeme vai ilggadīgie 
stādījumi.

Pamatojums

Ir pamats neattiecināt ILUC faktoru uz ražošanu, kas izraisa tiešas izmaiņas zemes 
izmantojumā, tomēr jāprecizē, ka tiešās un netiešās izmaiņas zemes izmantojumā ne vienmēr 
un ne visos gadījumos ir savstarpēji izslēdzošas.
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