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Grozījums Nr. 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 
2001/77/EK un 2003/30/EK 3. panta 
4. punkts paredz: dalībvalstis nodrošina, 
ka no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa. Biodegvielu piejaukšana ir 
viena no metodēm, ko dalībvalstis var 
izmantot šī mērķa izpildei, un paredzams, 
ka minētā metode arī dos vislielāko 
ieguldījumu.

(1) Ņemot vērā negatīvo ietekmi uz 
klimatu, kas saistīta ar to, ka biodegvielu 
izejvielu audzēšanai tiek izmantota 
lauksaimniecības zeme, pienākums, kurš
paredzēts Direktīvas 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu un ar ko groza un sekojoši 
atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 
2003/30/EK, 3. panta 4. punktā būtu 
jāaizstāj ar prasību dalībvalstīm 
nodrošināt to, ka no transportam 
paredzētiem moderniem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 
2020. gadā ir vismaz 3 % no enerģijas 
galapatēriņa. Modernu biodegvielu un 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamu 
energoresursu apvienošana ir viena no 
metodēm, ko dalībvalstis var izmantot ö šā
mērķa izpildei, un paredzams, ka minētā 
metode arī dos vislielāko ieguldījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 
2001/77/EK un 2003/30/EK 3. panta 
4. punkts paredz: dalībvalstis nodrošina, ka 
no atjaunojamajiem energoresursiem 

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 
2001/77/EK un 2003/30/EK 3. panta 
4. punkts paredz: dalībvalstis nodrošina, ka 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
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saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa. Biodegvielu piejaukšana ir 
viena no metodēm, ko dalībvalstis var 
izmantot šī mērķa izpildei, un paredzams, 
ka minētā metode arī dos vislielāko 
ieguldījumu.

saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa. Biodegvielu piejaukšana ir 
viena no metodēm, ko dalībvalstis var 
izmantot šā mērķa izpildei, un līdz šim
minētā metode ir devusi vislielāko 
ieguldījumu.

Or. it

Grozījums Nr. 80
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 
3. panta 4. punkts paredz: dalībvalstis 
nodrošina, ka no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotas enerģijas 
īpatsvars visā transportā 2020. gadā ir 
vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa. 
Biodegvielu piejaukšana ir viena no 
metodēm, ko dalībvalstis var izmantot šī 
mērķa izpildei, un paredzams, ka minētā 
metode arī dos vislielāko ieguldījumu.

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 
3. panta 4. punkts paredz: dalībvalstis 
nodrošina, ka no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotas enerģijas 
īpatsvars visā transportā 2020. gadā ir 
vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa. 
Biodegvielu piejaukšana ir viena no 
metodēm, ko dalībvalstis var izmantot šā
mērķa izpildei, un paredzams, ka minētā 
metode arī dos vislielāko ieguldījumu.
Tomēr, ņemot vērā jaunās zināšanas par 
biodegvielu izmaksu un priekšrocību 
attiecību, līdz 2020. gadam jāsamazina to 
attīstības apmēri un tātad arī atjaunojamo 
energoresursu iekļaujamā daļa. Komisijai 
būs jāizvērtē, vai ir nepieciešams paredzēt 
papildu pasākumus, lai sasniegtu 
mērķi — atjaunojamo energoresursu daļu 
20 % apmērā no ES kopējā enerģijas 
patēriņa.

Or. fr
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Grozījums Nr. 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 
3. panta 4. punkts paredz: dalībvalstis 
nodrošina, ka no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotas enerģijas 
īpatsvars visā transportā 2020. gadā ir 
vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa. 
Biodegvielu piejaukšana ir viena no 
metodēm, ko dalībvalstis var izmantot šī 
mērķa izpildei, un paredzams, ka minētā 
metode arī dos vislielāko ieguldījumu.

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 
3. panta 4. punkts paredz: dalībvalstis 
nodrošina, ka no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotas enerģijas 
īpatsvars visā transportā 2020. gadā ir 
vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa. 
Biodegvielu piejaukšana ir viena no 
metodēm, ko dalībvalstis var izmantot šā
mērķa izpildei, un paredzams, ka minētā 
metode arī dos vislielāko ieguldījumu.
Eiropas degvielu tirgus joprojām ir 
ārkārtīgi atkarīgs no dīzeļdegvielas 
pieejamības, kas ir Eiropas tirgus 
īpatnība: lai risinātu šo lielo atkarību, 
Eiropas Savienībā jāveicina modernu 
biodīzeļdegvielu ražošana lielākos 
daudzumos.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas biodegvielu iekļaušanas veicināšanas politikā attiecībā uz mērķiem jāņem vērā 
Eiropas degvielu tirgus īpatnības, proti, liels pieprasījums pēc dīzeļdegvielas. Rafinēšanas 
rūpnīcām ir grūtības apmierināt augošo dīzeļdegvielas pieprasījumu, un Eiropas piedāvājums 
ir strukturāli nepietiekams. Modernas biodegvielas ir risinājums, kas ļautu samazināt importu 
un palielināt apgādes drošību Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 82
Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 
2001/77/EK un 2003/30/EK 3. panta 
4. punkts paredz: dalībvalstis nodrošina, ka 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa. Biodegvielu piejaukšana ir 
viena no metodēm, ko dalībvalstis var 
izmantot šī mērķa izpildei, un paredzams, 
ka minētā metode arī dos vislielāko 
ieguldījumu.

(1) Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 
2001/77/EK un 2003/30/EK 3. panta 
4. punkts paredz: dalībvalstis nodrošina, ka 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa. Biodegvielu piejaukšana ir 
viena no metodēm, ko dalībvalstis var 
izmantot šā mērķa izpildei, un paredzams, 
ka minētā metode arī dos vislielāko 
ieguldījumu. Globālais pieprasījums pēc 
lauksaimniecības precēm pieaug, un var 
prognozēt, ka nākotnē tirgus nestabilitāte 
palielināsies.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai vēl vairāk palielinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus, intensīvāk būtu jāveicina 
biodegvielu izmantošana gaisa satiksmē.

Or. de

Grozījums Nr. 84
Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
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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/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. Lai novērstu jebkādu tirgus 
kropļošanu, Direktīvas 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu plašāku 
izmantošanu mērķim — nodrošināt, lai 
atjaunojamo energoresursu īpatsvars visu 
veidu transportam 2020. gadā ir vismaz 
10 % no to enerģijas galapatēriņa —
vajadzētu būt saskanīgam ar Direktīvas 
98/70/EK 7.a panta 2. punktu. 
Biodegvielu piejaukšana ir viena no 
metodēm, kā fosilās degvielas piegādātāji 
var samazināt piegādāto fosilo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu intensitāti.

Or. en

Pamatojums

ES ir jāpalielina centieni izstrādāt saskaņotu turpmāko enerģētikas politiku, kurā 
energoapgādes drošības un Eiropas konkurētspējas palielināšana iet rokrokā ar skaidru 
politiku klimata jomā, kas paredz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un Eiropas 
gaisa kvalitātes uzlabošanu. Biodegvielu mērķiem, kas noteikti Atjaunojamo resursu 
direktīvā, kā arī Degvielas kvalitātes direktīvā, būtu jābūt konsekventiem un saskaņotiem, lai 
novērstu jebkādu tirgus kropļošanu.

Grozījums Nr. 85
Bas Eickhout, Sabine Wils
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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[1], 
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 un citu
degvielu, ko iegūst no neizbēgamām 
atkritumu gāzēm, izmantojot oglekļa 
uztveršanu un lietojot tās transporta 
vajadzībām, piejaukšana ir dažas no 
metodēm, kā fosilās degvielas piegādātāji 
var samazināt piegādāto fosilo degvielu 
siltumnīcefekta gāzu intensitāti. Lai 
garantētu investīciju drošību saistībā ar 
šādām transportam paredzētām 
modernām degvielām, 2020. gada mērķis 
būtu jāpapildina, nosakot par saistošu 
ikgadēju attīstības līkni, saskaņā ar kuru 
līdz 2025. gadam par 10 % būtu 
jāsamazina Savienībā izmantotās 
degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu 
intensitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīvas 2009/28/EK 17. pants 
nosaka ilgtspējības kritērijus, kas jāievēro, 
lai biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo varētu ieskaitīt direktīvas mērķos 
vai lai tie tiktu atzīti par atbilstīgiem 
publiskā sektora atbalsta shēmām. Starp 
kritērijiem ir prasība par minimālajiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumiem, kas jāpanāk ar 
biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo salīdzinājumā ar fosilajiem 
kurināmajiem. Tādus pašus ilgtspējības 
kritērijus biodegvielām paredz Direktīvas 
98/70/EK 7.b pants.

(3) Direktīvas 2009/28/EK 17. pants 
nosaka ilgtspējības kritērijus, kas jāievēro, 
lai biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo varētu ieskaitīt direktīvas mērķos 
vai lai tie tiktu atzīti par atbilstīgiem 
publiskā sektora atbalsta shēmām. Starp 
kritērijiem ir prasības attiecībā uz zemes 
ar augstu bioloģiskās daudzveidības 
vērtību un zemes ar augstu oglekļa 
koncentrāciju aizsardzību. Šie kritēriji 
ietver arī prasību par minimālajiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumiem, kas jāpanāk ar 
biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo salīdzinājumā ar fosilajiem 
kurināmajiem. Tādus pašus ilgtspējības 
kritērijus biodegvielām paredz Direktīvas 
98/70/EK 7.b pants.

Or. en

Pamatojums

Jau pastāv kritēriji, lai nodrošinātu, ka ES biodegvielu politikai nav negatīvas sekas attiecībā 
uz ekosistēmām ar augstu oglekļa koncentrāciju un augstu bioloģiskās daudzveidības vērtību. 
Pašlaik notiek arī cietajai biomasai piemērojamo kritēriju izstrāde. Nolūkā garantēt juridisko 
noteiktību un saskaņotību, un arī tāpēc, ka šāda pati pieeja būtu jāpiemēro arī izejvielām 
neatkarīgi no to izlietošanas veida, pašreizējie ilgtspējības kritēriji būtu jāuzskata par 
pietiekamiem.

Grozījums Nr. 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīvas 2009/28/EK 17. pants 
nosaka ilgtspējības kritērijus, kas jāievēro, 
lai biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo varētu ieskaitīt direktīvas mērķos 
vai lai tie tiktu atzīti par atbilstīgiem 
publiskā sektora atbalsta shēmām. Starp 

(3) Direktīvas 2009/28/EK 17. pants 
nosaka ilgtspējības kritērijus, kas jāievēro, 
lai biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo varētu ieskaitīt direktīvas mērķos 
vai lai tie tiktu atzīti par atbilstīgiem 
publiskā sektora atbalsta shēmām. Starp 
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kritērijiem ir prasība par minimālajiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumiem, kas jāpanāk ar 
biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo salīdzinājumā ar fosilajiem 
kurināmajiem. Tādus pašus ilgtspējības 
kritērijus biodegvielām paredz Direktīvas 
98/70/EK 7.b pants.

kritērijiem ir prasība par minimālajiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumiem, kas jāpanāk ar 
biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo salīdzinājumā ar fosilajiem 
kurināmajiem. Tādus pašus ilgtspējības 
kritērijus biodegvielām paredz Direktīvas 
98/70/EK 7.b pants. Šie kritēriji būtu 
jāpapildina ar drošības pasākumiem, lai 
garantētu pakāpjveida izmantošanu un 
atkritumu hierarhijas ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Dažu pašreizējie moderno biodegvielu izejvielu izmantošanas veidu rezultātā ietvertais 
ogleklis tiek saglabāts vidē kā cietviela vai, ja izejvielas tiek novirzītas no šiem izmantošanas 
veidiem, palielina pieprasījumu pēc fosilā kurināmā vai augu eļļām. Ir jāveic aizsardzības 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka novirzīšana nerada negatīvu kopējo oglekļa līdzsvaru. 
Paplašinot lignocelulozes materiālu izmantošanu, ir vajadzīgi aizsardzības pasākumi, lai 
pašreizējie lietotāji nesāktu izmantot augstākas kvalitātes koku un attiecīgi novirzīt citām 
rūpniecības nozarēm vajadzīgās izejvielas vai radīt nepieciešamību palielināt ražu 
neilgtspējīgā veidā.

Grozījums Nr. 88
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai gan Direktīvā 98/70/EK un 
Direktīvā 2009/28/EK lietoti termini 
“biodegvielas” un “bioloģiskie šķidrie 
kurināmie”, noteikumi par tiem, tostarp 
attiecīgie ilgtspējības kritēriji, attiecas uz 
visām atjaunojamajām degvielām, kas 
noteiktas minētajās direktīvās.

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
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Thomsen

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai garantētu investīciju drošību, 
Direktīvā 2009/28/EK un Direktīvā 
98/70/EK ir paredzēts, ka jāņem vērā 
ietekme, ko netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas rada uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, un jāveic atbilstīgi pasākumi šīs 
ietekmes mazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Stimulējošie pasākumi biodegvielu 
ražošanas jomā ir palielinājuši 
biodegvielu ražošanu ne tikai Eiropas 
Savienībā, bet arī trešās valstīs. Lai gan 
rādītāji saistībā ar precīzu zemes 
daudzumu, kas trešās valstīs izmantots un 
novirzīts biodegvielu ražošanai, atšķiras, 
dažos ziņojumos ir konstatēts, ka 
laikposmā no 2009. gada līdz 
2013. gadam Eiropas uzņēmumi tikai 
Āfrikā vien ir izmantojuši 6 miljonus 
hektāru zemes. 2013. gada aprīļa 
ziņojumā ANO īpašais referents 
jautājumos par tiesībām uz pārtiku
uzsvēra ES biodegvielu politikas 
nelabvēlīgo ietekmi saistībā ar tiesībām uz 
pārtiku, zemi un ūdeni. Lai novērstu šo 
nelabvēlīgo ietekmi, Komisijai būtu 
jāierosina grozīt un stiprināt ilgtspējības 
kritērijus, kas norādīti Direktīvas 
2009/98/EK 17. pantā un Direktīvas 
98/70/EK 7.b pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 91
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi 
par netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām, ņemot vērā to, ka patlaban 
biodegvielas galvenokārt ražo no 
kultūraugiem esošajā lauksaimniecībā 
izmantojamajā zemē.

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Iepriekš 
minētajā gadījumā biodegvielas ražotāju 
radītais pārmērīgais tirgus noiets var radīt 
lielāku produktivitāti, kā apstiprināts 
IFPRI ziņojumā1 un Komisijas veiktajā 
ietekmes novērtējumā2. No tādas 
biomasas ražotajām biodegvielām, kas 
radusies augstākas produktivitātes 
rezultātā, nav nepieciešama papildu zeme, 
tāpēc tās neietekmē netiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas. Pēdējais minētais 
piemērs ir netieša zemes izmantojuma 
izmaiņa, un gadījumos, kad tiek izmantota 
zeme ar lielu oglekļa krāju, var rasties 
ievērojama siltumnīcefekta gāzu emisija.

________________________
1 Starptautiskais pārtikas politikas 
pētniecības institūts: Eiropas biodegvielas 
politikas radīto zemes izmantojuma 
izmaiņu seku novērtējums. Galīgais 
ziņojums, 2011. gada oktobris.
2 Eiropas Komisija: Ietekmes 
novērtējums — pievienots dokumentam 
“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar kuru groza 
Direktīvu 98/70/EK un 
Direktīvu 2009/28/EK”. SWD (2012)0343,
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galīgā redakcija.

Or. en

Pamatojums

Biodegvielu radītais pārmērīgais tirgus pieprasījums veicina to, ka ražotāji palielina 
produktivitāti. Gan ES, gan jaunattīstības valstīs ir daudzi reģioni ar ievērojamu 
produktivitātes palielināšanas potenciālu. Piemēram, daudzās jaunajās dalībvalstīs 
pašreizējā laukaugu produktivitāte ir ievērojami zemāka nekā pat pirms desmit gadiem un 
daudz zemāka par produktivitāti kaimiņos esošajās vecajās dalībvalstīs, kurās ir līdzīgi 
klimata, augsnes u. c. apstākļi.

Grozījums Nr. 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi 
par netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām, ņemot vērā to, ka patlaban 
biodegvielas galvenokārt ražo no 
kultūraugiem esošajā lauksaimniecībā 
izmantojamajā zemē.

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē.

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu, kas var izraisīt 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu, ūdens 
trūkumu vai augsnes eroziju, ūdens un 
augsnes piesārņošanu un kritiski svarīgu 
ekosistēmu pakalpojumu izzušanu, vai 
ražošanai atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kā arī bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu. Tāpēc Direktīvās 
98/70/EK un 2009/28/EK būtu jāietver 
noteikumi par netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām, ņemot vērā to, ka 
patlaban biodegvielas galvenokārt ražo no 
kultūraugiem esošajā lauksaimniecībā 
izmantojamajā zemē.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
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paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā 
veidā — ar intensīvāku ražošanu vai 
ražošanai atvēlot iepriekš lauksaimniecībā
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē.

paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā 
veidā — ar intensīvāku ražošanu vai 
ražošanai atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā 
izmantojamajā zemē.

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
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ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē.

ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē.
Salīdzinot emisijas vērtību visā augu 
dzīves ciklā, eļļas augiem tā ir daudz 
augstāka nekā cukuru saturošiem augiem 
un cieti saturošiem augiem. Lai pēc 
iespējas efektīvāk nodrošinātu ieguvumus 
videi, galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai 
tiktu ierobežots to biodegvielu 
izmantojums, kas rada visnegatīvāko 
ietekmi uz vidi. Tāpēc vispirms ir jāīsteno 
pasākumi pret eļļas augu izmantošanu.

Or. sv

Grozījums Nr. 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē.

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā 
— ar intensīvāku ražošanu vai ražošanai 
atvēlot iepriekš lauksaimniecībā 
neizmantotu zemi citā vietā. Pēdējais 
minētais piemērs ir netieša zemes 
izmantojuma izmaiņa, un gadījumos, kad 
tiek izmantota zeme ar lielu oglekļa krāju, 
var rasties ievērojamas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Tāpēc Direktīvās 98/70/EK 
un 2009/28/EK būtu jāietver noteikumi par 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, 
ņemot vērā to, ka patlaban biodegvielas 
galvenokārt ražo no kultūraugiem esošajā 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē. Šai 
direktīvai būtu jābūt vērstai uz to, lai 
risinātu minētās problēmas un veicinātu 
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nepārtikas izejvielu izmantošanu 
biodegvielu ražošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tāpēc ir atbilstoši pilnvarot 
dalībvalstis izstrādāt valsts sertificēšanas 
shēmas, lai mērītu un sertificētu biomasu, 
kas nerada netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Augstākas laukaugu produktivitātes rezultātā iegūtā biomasa un citu veidu biomasa, kas 
nerada netiešas zemes izmantojuma izmaiņas, sertificējama saskaņā ar dalībvalstu valsts 
shēmām, turklāt tā jādara pieejama tirgū kā biomasa, kas nerada netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas. Tā kā iegūtajai biodegvielai nebūs nekādas ietekmes uz netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām, ar šo pieeju tiek nevis tikai mazinātas, bet gan atrisinātas problēmas 
saistībā ar netiešām zemes izmantojuma izmaiņām.

Grozījums Nr. 98
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
6. punkts un Direktīvas 98/70/EK 
7.d panta 6. punkts paredz ņemt vērā 
ietekmi, ko netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas rada uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, un atbilstošus pasākumus šīs 
ietekmes mazināšanai, vienlaikus veicot 
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atbilstīgos pasākumus, lai garantētu 
investīciju drošību un aizsargātu jau 
realizētās investīcijas.

Or. en

Pamatojums

ES politikai jābūt konsekventai.

Grozījums Nr. 99
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ja pārtikas produktu un lopbarības 
tirgus darbojas normāli, bet īpaši trūkuma 
laikos, pārtikas kultūraugus primāri ir 
jāizmanto pārtikas produktu un 
lopbarības ražošanai. Ja radušies tirgus 
cenu izkropļojumi un pārtikas produktu 
un lopbarības tirgū ir izveidojusies 
pārprodukcija, var sekmēt pārtikas 
kultūraugu izmantošanu bioenerģijas 
ražošanai.

Or. nl

Grozījums Nr. 100
Christa Klaß

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 

svītrots
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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.

Or. de

Pamatojums

Komisija apstiprina, ka pašreizējās zinātnes atziņas par netiešām zemes izmantojuma 
izmaņām vēl nav tādā līmenī, lai tās varētu izmantot politikas mērķiem. Tāpēc pieņēmumi par 
biodegvielu ietekmi ir nepamatoti. Līdz šim nav pietiekami ņemta vērā blakusproduktu 
ietekme uz pārtikas produktu piedāvājuma apjomu, ražas apjoma iespējamā palielināšanās 
lielākajā Austrumeiropas daļā un pieejamās lauksaimniecības zemes ES.

Grozījums Nr. 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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 izmaiņu 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 šādas emisijas, jānošķir 
kultūraugu grupas: eļļas augi, labība, 

svītrots
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cukuru saturoši augi un citi cieti saturoši 
augi.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Anja Weisgerber

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.

svītrots

Or. de

Pamatojums

ES Komisija atzīst, ka līdz šim nav pietiekamu zinātnes atzinumu par zemes izmantojuma 
izmaiņām un netiešajām sekām. Tāpēc ir pāragri spriest par biodegvielu radīto ietekmi.

Grozījums Nr. 103
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu 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 šādas emisijas, jānošķir
kultūraugu grupas: eļļas augi, labība, 
cukuru saturoši augi un citi cieti saturoši 
augi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisija atzīst, ka zinātniskās atziņas par zemes izmantojuma maiņu un tās netiešo ietekmi
vēl nav pietiekami izstrādātas, lai tās izmantotu politikas veidošanas mērķiem, jo trūkst 
vienprātības attiecībā uz netiešo zemes izmantojuma izmaiņu apjomu. Pietiekami nav ņemta 
vērā blakusproduktu ietekme uz pārtikas nodrošinājumu, kā arī uz iespējamo ražas 
pieaugumu lielās jauno dalībvalstu teritorijās. Pieeja, koncentrējot uzmanību uz netiešu
zemes izmantojuma izmaiņu novēršanu, ir labāka rezultātu ziņā, stabilāka īstenošanas ziņā un 
labvēlīgāka videi nekā pieeja, pāragri koncentrējot uzmanību uz netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu radīto seku ietekmes apjoma noteikšanu.

Grozījums Nr. 104
Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 

svītrots
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biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu 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 šādas emisijas, jānošķir 
kultūraugu grupas: eļļas augi, labība, 
cukuru saturoši augi un citi cieti saturoši 
augi.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Julie Girling

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 šādas 
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 izmaiņu emisijām, var 
prognozēt iespējamu risku, ka ar netiešām 
zemes izmantojuma izmaiņām saistītās 
emisijas, ko rada Direktīvas 2009/28/EK 
un Direktīvas 98/70/EK piemērošana, 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 šādas emisijas, Komisijai, 
apspriežoties ar atbilstīgajām iesaistītajām 
pusēm un dalībvalstīm, jāturpina pētīt 
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dažādu kultūraugu grupu ietekmi gan uz 
tiešām, gan uz netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Pilar Ayuso

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 izmaiņu emisijām, 
pastāv risks, 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.

Or. es

Grozījums Nr. 107
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
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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.

biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu 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.

Or. de

Pamatojums

Piemērojamā tiesību akta grozījumiem nevajadzētu veicināt konkrētu biodegvielu 
diskrimināciju. Sākotnējais mērķis — panākt, ka 2020. gadā biodegvielu īpatsvars ir vismaz 
10 % — būtu jāsasniedz, neierobežoti izmantojot visus biodegvielu veidus. Pirmās paaudzes 
biodegvielu ierobežošana apdraudētu jau veiktās investīcijas un ierobežotu uzņēmumu 
inovācijas spēju.

Grozījums Nr. 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 

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

audzē zemē, kuru varētu izmantot pārtikas 
un barības tirgus pieprasījuma 
apmierināšanai. Turklāt biodegvielu 
ražošana no pārtikas kultūraugiem 
palielina pārtikas cenu svārstības. Lai 
samazinātu šādas emisijas un mazinātu 
šādu negatīvu ietekmi uz pārtikas 
nodrošinājumu, jāievieš ierobežojums 5 % 
apmērā, kas noteikts 3. panta 4.d punktā, 
kā arī jāņem vērā netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas, aprēķinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus, kas jāpanāk saskaņā ar 
Direktīvā 2009/28/EK un Direktīvā 
98/70/EK noteiktajiem ilgtspējības 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 šādas 
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 izmaiņu emisijām, ar 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām 
saistītās emisijas ir ievērojamas un atsvērs 
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. Turklāt biodegvielu 
ražošana no pārtikas kultūraugiem 
palielina pārtikas cenu svārstības, kā arī 
varētu negatīvi ietekmēt globālo pārtikas 
nodrošinājumu. Tai ir bijusi ievērojama 
negatīva sociālā ietekme uz to vietējo 
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kopienu, kuras dzīvo nabadzībā ārpus 
Eiropas Savienības, iztikas līdzekļiem un 
iespēju īstenot cilvēktiesības, tostarp 
tiesības uz pārtiku vai piekļuvi zemei. Lai 
samazinātu šādas emisijas un šādu 
negatīvu sociālo ietekmi, īpaša uzmanība 
jāpievērš iepriekš minētās biodegvielas 
prognozētā patēriņa samazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Bas Eickhout

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 šādas
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, ar 
netiešām zemes izmantojuma izmaiņām 
saistītās emisijas ir ievērojamas un atsvērs
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. Turklāt biodegvielas 
izmantošanas kāpums dalībvalstīs 
palielina pārtikas cenu svārstības un var 
ievērojami ietekmēt globālo pārtikas 
nodrošinājumu. 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 netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas, jānošķir kultūraugu 
grupas: eļļas augi, labība, cukuru saturoši 
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augi un citi cieti saturoši augi.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Gaston Franco

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 izmaiņu 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. Lai novērstu šo risku vidējā 
un ilgtermiņā, vajadzētu veicināt 
pētniecību un izstrādi jaunajās moderno 
biodegvielu ražošanas nozarēs, kuras 
nekonkurē ar pārtikas kultūraugiem, 
piemēram, lignocelulozes atlikumu 
nozarē, kas ir viena no retajām 
biomasām, kurai dalībvalstīs ir nozīmīgi 
krājumi.

Or. fr

Pamatojums

Nošķirt dažādas kultūraugu grupas nav pašmērķis, bet gan līdzeklis. Tāpēc jāatgādina, ka ar 
šo līdzekli ir jāveicina jauno tehnoloģiju pētniecība un izstrāde ES, nekonkurējot ar pārtikas 
kultūraugiem: lignocelulozes atlikumi ir viena no daudzsološākajām pētniecības un izstrādes 
nozarēm un ir tilts uz biotehnoloģiju inovāciju Eiropā, kas ļautu ražot modernas 
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biodīzeļdegvielas.

Grozījums Nr. 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 izmaiņu emisijām, var 
lēst, ka ar netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām saistītās emisijas ir ievērojamas 
un var daļēji atsvērt atsevišķu biodegvielu 
radītos siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus. 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. Ar pārtikas nodrošinājumu 
un energoapgādes drošību saistītu 
acīmredzamu iemeslu dēļ jāveicina 
pētniecība un izstrāde moderno 
biodegvielu ražošanas nozarēs, kuras 
nekonkurē ar pārtikas kultūraugiem; tas 
attiecas, piemēram, uz lignocelulozes 
atlikumiem un aļģēm, kas ir divi 
dalībvalstīm nozīmīgi krājumi.

Or. fr

Pamatojums

Lignocelulozes atlikumi ir viena no daudzsološākajām pētniecības un izstrādes nozarēm un ir 
tilts uz tādu biotehnoloģiju inovāciju Eiropā, kuras ļautu ražot modernās biodīzeļdegvielas. 
Lignocelulozes atlikumi un aļģes ir divi inovatīvi risinājumi, kas nekonkurē ar pārtikas 
kultūraugiem. Tāpēc šiem risinājumiem ir jādod priekšroka.
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Grozījums Nr. 113
Sophie Auconie

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 izmaiņu 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. Jāattīsta arī ar pārtikas 
kultūraugiem nesaistīti, jauni modernās 
biodegvielas veidi, piemēram, no 
lignocelulozes atlikumiem ražota 
biodegviela.

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijām, var 
lēst, ka ar netiešām zemes izmantojuma 
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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.

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. Audzējot šādus kultūraugus, 
priekšroka būtu jādod atmatā palikušai 
un mazāk auglīgai zemei.

Or. lt

Grozījums Nr. 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ņemot vērā netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radīto ietekmi, 
pašreizējais oglekļa emisiju līdzsvars ir 
pretrunā spēkā esošā tiesību akta būtībai 
un mērķim, tāpēc jāatceļ Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punktā noteiktais 
vispārīgais saistošais 10 % mērķis, kas ir 
nepieciešamā stratēģija, lai efektīvi 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Or. it

(Sal. ar grozījumiem Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punktā.)

Grozījums Nr. 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šajā priekšlikumā galvenā uzmanība 
ir vērsta uz potenciālo nelabvēlīgo 
ietekmi, kāda var būt biodegvielu 
ražošanai un izmantošanai Eiropas 
Savienībā, vienlaikus ņemot vērā to, ka, 
piemēram, citus ar zemes izmantošanu 
saistītus jautājumus, kā arī ietekmes uz 
klimatu jautājumus, kas nav saistīti ar 
zemes izmantošanu, reglamentē citi 
likumdošanas instrumenti.

Or. en

Pamatojums

Eiropas bioenerģijas politikas ietekmi uz klimatu reglamentē pašreiz spēkā esošie (piemēram, 
LULUCF, Lēmums par uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta 
gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes 
izmantojuma izmaiņām un mežsaimniecību) un gaidāmie tiesību akti (piem., par cietajai 
biomasai piemērojamajiem kritērijiem), tāpēc šim priekšlikumam nevajadzētu pārklāties ar 
minēto regulējumu vai to grozīt. Citi ietekmes uz klimatu jautājumi vai mērķi, piemēram, 
efektivitāte un emisijas saistībā ar transportu un elektrības īpatsvaru transportā, neattiecas uz 
šo direktīvu.

Grozījums Nr. 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem un atliekām, ko rada 
baktērijas, 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; 
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lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām 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. 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.

patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāveicina tāda modernu biodegvielu ražošana, kas neietekmē netiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas (ILUC) un pārtikas apriti.

Grozījums Nr. 118
Anja Weisgerber

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, 
kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. Būtu 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Biodegvielas 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 
modernu biodegvielu ražošana no 
celulozes izejvielām un aļģēm, jo ar tām 
iespējams nodrošināt lielus 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus un 
zemu risku attiecībā uz netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām. Būtu jānodrošina 
turpmāka stimulēšana, nosakot 
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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.

Direktīvā 2009/28/EK modernajām 
biodegvielām transporta nozarē atsevišķu 
mērķi vismaz 2 % apmērā. Tādēļ
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada būtu jāatbalsta modernas 
biodegvielas. Lai novērstu tirgus 
kropļošanu un neveicinātu krāpšanu, 
modernajām biodegvielām jāatbilst tiem 
pašiem ilgtspējības kritērijiem, kas 
noteikti citām biodegvielām.

Or. de

Pamatojums

Ar dubultās ieskaitīšanas instrumentu nav panākts paredzētais tehnoloģiski moderno 
biodegvielu produkcijas un patēriņa pieaugums. Saistošais 2 % mērķis attiecībā uz šīm 
degvielām izvirza tirgū skaidru nosacījumu izmantot tehnoloģiski modernas biodegvielas un 
stimulē uz šādu rīcību. Lai nodrošinātu ar tradicionālajām degvielām vienlīdzīgas iespējas un 
samazinātu tirgus kropļošanu, modernajām biodegvielām arī jāatbilst ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 119
Erik Bánki

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, kuru pamatā ir pārtikas 
kultūraugi. Būtu jānodrošina turpmāka 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Tradicionālas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem 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. Modernajām 
biodegvielām, piemēram, no celulozes 
izejvielām un aļģēm ražotām 
biodegvielām, ir potenciāls nodrošināt 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus 
ar zemu risku radīt netiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas. Tāpēc jāveicina 
plašāka šādu modernu biodegvielu 
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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.

ražošana. Būtu jānodrošina turpmāka 
stimulēšana, palielinot moderno 
biodegvielu svērumu Direktīvas 
2009/28/EK transporta nozarei paredzētajā 
10 % mērķī, salīdzinot ar tradicionālajām 
biodegvielām, nosakot atsevišķu 2 % 
mērķi modernajām biodegvielām.

Or. en

Pamatojums

Otrās un trešās paaudzes (moderno) biodegvielu izstrāde joprojām turpinās, un tās tikai 
tagad ienāk tirgū. Pirmās paaudzes (tradicionālās) biodegvielas var iegūt gan no 
kultūraugiem, gan atliekām un atkritumiem. Neatkarīgi no to iegūšanas avota atšķirība starp 
abiem biodegvielu veidiem pastāv izmantotajās tehnoloģijās, nevis to izejvielās. „Modernas” 
biodegvielas definīcijas paplašinājums, ko lieto Komisija, ietverot tajā atkritumus un 
atliekumus, radīs nevēlamas sekas, kavējot tirgū ienākt biodegvielām, kas iegūtas, izmantojot 
progresīvas tehnoloģijas (piem., no lietotas cepamās eļļas).

Grozījums Nr. 120
Christa Klaß

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 biodegvielas, 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, 
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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.

kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. Būtu 
jānodrošina turpmāka stimulēšana, nosakot 
Direktīvā 2009/28/EK modernajām 
biodegvielām atsevišķu 2 % minimālo 
mērķi transporta nozarē. Tādēļ
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada būtu jāatbalsta 
tehnoloģiskā ziņā modernas biodegvielas.
Tomēr, lai novērstu tirgus kropļošanu un 
neveicinātu krāpšanu, modernajām 
biodegvielām jāatbilst tiem pašiem 
ilgtspējības kritērijiem, kas noteikti citām 
biodegvielām.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējais divkāršas uzskaitīšanas instruments nav nodrošinājis moderno biodegvielu 
ražošanas un izmantošanas gaidīto pieaugumu. Nosakot obligātu mērķi, tiek radīts stimuls 
izmantot modernās biodegvielas, tomēr, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
kā arī lai mazinātu traucējumus tirgū un krāpšanu, arī modernajām biodegvielām jāpiemēro 
tās pašas ilgtspējības prasības, kuras piemēro tradicionālajām biodegvielām.

Grozījums Nr. 121
Britta Reimers

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 biodegvielas, 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 
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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.

tradicionālajām biodegvielu tehnoloģijām, 
kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. Būtu 
jānodrošina turpmāka stimulēšana, nosakot 
Direktīvā 2009/28/EK modernajām
biodegvielām atsevišķu 2 % minimālo 
mērķi transporta nozarē. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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, 
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 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, 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, 
kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. Būtu 
jānodrošina turpmāka stimulēšana, nosakot 
Direktīvā 2009/28/EK modernajām 
biodegvielām atsevišķu 3 % minimālo 
mērķi transporta nozarē. Tikai 
biodegvielas ar zemu aprēķināto netiešo 
zemes izmantojumu izmaiņu ietekmi un 
lieliem kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem būtu jāatbalsta atjaunojamās 
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siltumnīcefekta gāzu ietaupījumiem būtu 
jāatbalsta atjaunojamās enerģijas politikas 
sistēmā pēc 2020. gada.

enerģijas politikas sistēmā pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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, 
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.

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, 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, 
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, nosakot 
atsevišķu 2 % mērķi modernajām 
biodegvielām.

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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, 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.

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, 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. Tomēr šādas modernas 
biodegvielas pašlaik nav komerciāli 
pieejamas, neskatoties uz daudziem 
pētniecības projektiem un 
eksperimentiem, un daudzi pētījumi 
apstiprina, ka īsā un vidējā termiņā nebūs 
iespējams paaugstināt ražošanas apjomus. 
Šādas modernas biodegvielas tikai pēc 
iepriekšēja zinātniska novērtējuma 
attiecībā uz to vērtīgajām īpašībām un to 
patieso ilgtspējību, kas uzskatāmi pierāda, 
ka tām nav zema aprēķināto netiešo zemes 
izmantojumu izmaiņu ietekme un lieli 
kopējie siltumnīcefekta gāzu ietaupījumi,
būtu jāatbalsta un iespējami jāsubsidē 
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā.

Or. it

Grozījums Nr. 125
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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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, 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.

(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. Tāpēc, izmantojot vairāk stimulu,
jāveicina plašāka šādu modernu 
biodegvielu ražošana; patlaban tās nav 
komerciāli pieejamas lielos daudzumos. 
Pakāpeniski nosakot aizvien vērienīgākus 
obligātos mērķus attiecībā uz modernajām 
biodegvielām, tām skaidri tiks pausts 
atbalsts Savienības līmenī. Modernas 
biodegvielas ar zemu aprēķināto netiešo 
zemes izmantojumu izmaiņu ietekmi un 
lieliem kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem, kā arī no labības, citiem 
cieti saturošiem augiem, cukuru 
saturošiem augiem un eļļas augiem 
ražotas biodegvielas būtu jāatbalsta 
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada.

Or. es

Grozījums Nr. 126
Sophie Auconie

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 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
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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, 
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.

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, 
kuru pamatā ir pārtikas kultūraugi. 
Pakāpeniski nosakot aizvien vērienīgākus 
obligātos mērķus attiecībā uz modernajām 
biodegvielām, tiks skaidri pausts atbalsts 
tām Savienības līmenī. Tāpēc obligātie 
mērķi attiecībā uz modernajām 
biodegvielām jānosaka saskaņā ar 
grafiku, kas investoriem sniegs 
paredzamību un stabilitāti. Pēc 
2020. gada tikai modernas biodegvielas ar 
zemu aprēķināto netiešo zemes 
izmantojumu izmaiņu ietekmi un lieliem 
kopējiem siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumiem būtu jāatbalsta atjaunojamās 
enerģijas politikas sistēmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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; 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
lielus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus 
bez netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
riska, un tās nav tieši konkurenti pārtikas 
un barības tirgum cīņā par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Tāpēc, iepriekš veicot 
zinātnisku novērtējumu par to pozitīvajām 



AM\937595LV.doc 41/103 PE513.032v01-00

LV

patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām 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. 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.

īpašībām un patieso ilgtspēju, 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, 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, kuras atbilst ilgtspējības 
kritērijiem, kuras nekonkurē ar pārtiku 
par zemi, ūdeni vai citiem resursiem un 
kurām nav aprēķinātās netiešo zemes 
izmantojumu izmaiņu ietekmes, bet ir lieli 
kopējie siltumnīcefekta gāzu ietaupījumi,
būtu jāatbalsta atjaunojamās enerģijas 
politikas sistēmā pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem, atlikumiem 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 
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tradicionālajām 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. 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.

sektora subsīdijām ar tradicionālajām 
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. Šajā 
saistībā līdz 2020. gadam jāierobežo līdz 
5 % to biodegvielu iekļaušana, kas iegūtas 
no lauksaimniecības pārtikas produktiem 
un ko var ieskaitīt 10 % mērķī, kuru veido 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
iegūtā enerģija un kurš noteikts 
transporta nozarei attiecībā uz enerģijas 
galapatēriņu. 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.
Šajā saistībā Eiropas politikā tiks veicināti 
visi inovatīvie veidi, kas sekmēs pāreju uz 
biodegvielu.

Or. fr

Pamatojums

Mērķu precizēšanai ir lietderīgi atgādināt skaitlisko 5 % mērķi, ko šajā pārskatīšanas 
priekšlikumā ierosinājusi Eiropas Komisija, un iekļaut to Eiropas politikas perspektīvā 
2020. gadam. Ir arī lietderīgi uzsvērt, ka inovācijas virziens tiks saglabāts arī laikposmā pēc 
2020. gada, lai nodrošinātu stabilitāti investīciju iespējām, kas tiek īstenotas jau šobrīd.

Grozījums Nr. 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem un aļģēm ražotās, nodrošina 
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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, 
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.

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, 
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. Lai 
nodrošinātu, ka modernās biodegvielas
neizraisa bioloģiskās daudzveidības vai 
ekosistēmu pakalpojumu izzušanu un 
nekonkurē ar pārtiku par zemi, ūdeni vai 
citiem resursiem, tām ir jāizvirza 
ilgtspējības kritēriji. Šajā saistībā nebūtu 
jāpalielina konkrētu moderno biodegvielu 
svērums, iekams nav pieņemti ilgtspējības 
kritēriji Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Vladko Todorov Panayotov

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; 

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, 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; 
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patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām 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. 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.

patlaban tās nav komerciāli pieejamas 
lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām 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. Tikai 
modernas biodegvielas ar zemu aprēķināto 
netiešo zemes izmantojumu izmaiņu 
ietekmi, lieliem kopējiem siltumnīcefekta 
gāzu ietaupījumiem (ko aprēķina, ņemot 
vērā visu attiecīgās biodegvielas aprites 
ciklu), kuru ražošana nemainīs augsnes 
dabisko auglību un neradīs augsnes 
ekosistēmas problēmas, būtu jāatbalsta 
atjaunojamās enerģijas politikas sistēmā 
pēc 2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Viena problēma nebūtu jārisina uz citas problēmas radīšanas rēķina.

Grozījums Nr. 131
Corinne Lepage

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

(6) Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, transporta nozarē, visticamāk, būs 
vajadzīga šķidra atjaunojamā degviela. 
Modernas biodegvielas, piemēram, no 
atkritumiem, baktērijām 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 



AM\937595LV.doc 45/103 PE513.032v01-00

LV

lielos daudzumos, daļēji tāpēc, ka konkurē 
par publiskā sektora subsīdijām ar 
tradicionālajām 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. 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.

komerciāli pieejamas lielos daudzumos, 
daļēji tāpēc, ka konkurē par publiskā 
sektora subsīdijām ar tradicionālajām 
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. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai garantētu veicināšanas 
pasākumu efektivitāti, jo īpaši to, kas 
paredzēti biodegvielu, kuras dod papildu 
labumu, turpmākai stimulēšanai, ir 
atbilstīgi, ka dalībvalstu noteiktajās 
atbalsta sistēmās tiek ņemta vērā 
vajadzība vairākkārt pārbaudīt un 
salīdzināt biodegvielu apjomus, tādējādi 
novēršot krāpšanos attiecībā uz 
biodegvielu patieso izcelsmi vai 
biodegvielu vienu un to pašu apjomu 
negodīgu vairākkārtēju deklarēšanu 
saskaņā ar divu vai vairāku valstu 
sistēmām vai starptautiskām akreditācijas 
shēmām. Tam būtu jāattiecas gan uz 
modernajām biodegvielām, gan arī 
tradicionālajām biodegvielām, jo 
krāpšanās, veicot negodīgu daudzkārtēju 
deklarēšanu, skar ne vien specifiskus 
modernajām biodegvielām paredzētus 
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pasākumus, bet arī brīvprātīgās un valsts 
biodegvielu ilgtspējības shēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai garantētu veicināšanas 
pasākumu efektivitāti, jo īpaši to, kas 
paredzēti moderno biodegvielu turpmākai 
stimulēšanai, ir atbilstīgi, ka dalībvalstu 
noteiktajā atbalsta politikā un 
mehānismos ir paredzēta biodegvielu 
vairākkārtīga noteikšana, autentificēšana 
un kvalitātes kontrole, tādējādi novēršot 
krāpnieciskas vai maldinošas norādes par 
biodegvielas izcelsmi un nepieļautu, ka 
biodegvielu apjomi tiek vairākkārt 
deklarēti saskaņā ar divu vai vairāku 
valstu sistēmām vai starptautiskām 
akreditācijas shēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai garantētu moderno biodegvielu 
veicināšanas pasākumu efektivitāti, jāņem 
vērā, ka dalībvalstu noteiktajās atbalsta 
sistēmās jāpārbauda un atkārtoti 
jāpārbauda biodegvielu apjoms ar mērķi 
novērst krāpšanu attiecībā uz biodegvielu 
patieso izcelsmi vai vairākkārtēju vienu 
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un to pašu biodegvielu apjomu 
deklarēšanu divās vai vairākās valstu vai 
Eiropas sistēmās.

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai garantētu atbalsta mehānismu 
efektivitāti, jāņem vērā nepieciešamība 
pārbaudīt izmantoto materiālu izcelsmi un 
izsekojamību ar mērķi novērst 
krāpniecību. Dalībvalstis nodrošina, ka 
tiek veikti krāpniecības novēršanas 
pasākumi.

Or. es

Grozījums Nr. 136
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Visās dalībvalstīs tirgū jābūt 
pieejamām konsekventas un augstas 
kvalitātes tradicionālajām un 
modernajām biodegvielām. Lai palīdzētu 
to panākt, Komisijai steidzami būtu 
jāpiešķir Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN) skaidras pilnvaras 
sagatavot moderno biodegvielu un 
degvielu galīgo maisījumu tehniskās 
veiktspējas standartus un vajadzības 
gadījumā pārskatīt tradicionālo 
biodegvielu standartus, lai nodrošinātu, 
ka degvielas gala produkta kvalitāte 
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nesamazinās CO2 emisiju veiktspēju vai 
transportlīdzekļu kopējo veiktspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Visā Savienības tirgū jābūt 
pieejamām konsekventas un augstas 
kvalitātes degvielām (t. i., tradicionālajām 
un modernajām biodegvielām), un 
jānodrošina, lai šī kvalitāte būtu 
saskaņota visās dalībvalstīs. Lai palīdzētu 
to panākt, Komisijai būtu iespējami drīzāk 
jāpiešķir CEN precīzas pilnvaras 
sagatavot moderno biodegvielu un 
degvielu galīgo maisījumu tehniskās 
veiktspējas standartus un vajadzības 
gadījumā pārskatīt tradicionālo 
biodegvielu standartus, lai nodrošinātu, 
ka degvielas gala produkta kvalitāte 
nesamazina emisiju, CO2 vai 
transportlīdzekļu kopējo veiktspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai gan biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, 
ko iegūst no atkritumiem un atlikumiem, 
ir ievērojams potenciāls panākt lielus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
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ietaupījumus, vienlaikus radot nelielu 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, sociālo un 
ekonomisko ietekmi, ir jāveic papildu 
novērtējums attiecībā uz to pieejamību, 
ieguvumiem un riskiem, lai cita starpā 
nodrošinātu informāciju politikas 
laikposmam pēc 2020. gada izstrādāšanai. 
Tajā pašā laikā ir vajadzīga arī sīkāka 
informācija par ieguvumiem 
energoapgādes drošības jomā, ko rada 
tradicionālās un modernās biodegvielas, 
jo īpaši, ciktāl fosilais kurināmais ir tieši 
vai netieši saistīts ar to ražošanu. 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvarojums 
iesniegt ziņojumu un vajadzības gadījumā 
sagatavot priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei saistībā ar šiem 
jautājumiem. Ziņojumā būtu jāņem vērā 
alternatīvās izmaksas vides, sociālajā un 
ekonomikas jomā, ja izejvielas izmantotu 
citiem mērķiem — ne biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanai —
tādējādi nodrošinot, ka šajā ziņojamā ir 
atspoguļots viss kopējais pozitīvās un 
nelabvēlīgās ietekmes spektrs.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Erik Bánki

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 

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju un nodrošinātu 
stabilu normatīvo vidi esošajām un 
jaunajām investīcijām, 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, jāapņemas 
turpmākajos gados pēc 2020. gada 
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nav augstas ekonomiskās vērtības citiem 
izmantojumiem — ne biodegvielai.

saglabāt tos biodegvielu līmeņus, kas 
atbalstīti Direktīvā 2009/28/EK.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu ES 2020. gada klimata politikas mērķus un jo īpaši atjaunojamās enerģijas 
mērķi, joprojām ir nepieciešamas būtiskas investīcijas. Nepieciešams drošs un prognozējams 
pašreizējo vai jaunu investīciju tiesiskais regulējums. Jaunām investīcijām būs nepieciešams 
vismaz 5 gadu plānošanas, atļaujas saņemšanas, izstrādes un ieviešanas laiks un pēc tam 
vismaz 10 gadi, lai tās kļūtu ienesīgas.

Grozījums Nr. 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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”, kur tiek 
sekmētas integrētas un dažādotas 
biorafinēšanas rūpnīcas Eiropā, plašāki 
stimuli saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK 
būtu jānosaka tā, lai priekšroka tiktu dota 
otrās paaudzes un modernajām 
biodegvielām.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
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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”, 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.
Turklāt ir būtiski garantēt ES atkritumu 
jomas tiesību aktu īstenošanu, jo īpaši 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 
4. pantā noteikto hierarhiju. Saistībā ar 
Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 
2. punktā minētajiem materiāliem 
prioritāte attiecībā pret materiāla 
izmantošanu par biodegvielu ražošanas 
izejmateriālu tiks piešķirta atkārtotai 
izmantošanai un pārstrādei.

Or. es

Grozījums Nr. 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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 
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to biomasas izejvielu izmantošanai, kam 
nav augstas ekonomiskās vērtības citiem 
izmantojumiem — ne biodegvielai.

to biomasas izejvielu izmantošanai, kam 
nav rūpnieciskās vai ekonomiskās vērtības 
citiem izmantojumiem — ne biodegvielai, 
kuros atkritumus enerģijas ražošanas 
mērķiem izmanto tikai saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju 
un kuri nekonkurē par zemes vai ūdens 
izmantošanu, lai šādā veidā aizsargātu 
tiesības uz zemi un pārtiku.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Vladko Todorov Panayotov

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”, 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. Svarīgi 
ir arī uzsvērt, ka jāievēro un jāpiemēro 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhija, 
kas noteikta Direktīvas 2008/98/EK
4. pantā.

Or. en

Pamatojums

ES politikai jābūt konsekventai.
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Grozījums Nr. 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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”, 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.
Lignocelulozes atlikumi ir viena no 
retajām biomasām, kurai Eiropā ir 
nozīmīgi krājumi. Apakšmērķa — no 
lignocelulozes iegūtas biodegvielas 
iekļaušanas — noteikšana sniegtu 
investoriem nepieciešamo pārliecību par 
tās potenciālu.

Or. fr

Pamatojums

Lai atrisinātu divas problēmas, proti, vajadzību uzlabot dalībvalstu energoapgādes drošību, 
ar modernu biodegvielu ražošanu palīdzot samazināt dīzeļdegvielas importu, un vajadzību 
veicināt investīcijas tādas biomasas izmantošanā, kas ir viena no retajām, kurai Eiropā ir 
potenciāls, ir jānosaka apakšmērķis — no lignocelulozes iegūtās biodegvielas iekļaušana.

Grozījums Nr. 145
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Biomasas izejvielu izmantošana ir 
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saistīta ar ievērojamu iespēju zaudēšanu, 
ko rada ekosistēmas pakalpojumu 
mazināšanās vai zudums. Dalībvalstīm 
būtu jāatturas no tādu energoresursu 
ieguves subsidēšanas vai atļaušanas, kuru 
novirzīšana no pašreizējiem izmantošanas 
veidiem radītu negatīvas sekas attiecībā uz 
bioloģisko daudzveidību, augsnes sastāva 
vai vispārējo oglekļa līdzsvaru. Ar 
politikas nostādnēm būtu jānodrošina arī 
pakāpjveida biomasas izmantošana, 
paredzot drošības pasākumus, lai resursi 
ar augstu pievienoto vērtību sabiedrībai 
netiktu izmantoti zemas vērtības enerģijas 
patēriņam.

Or. en

Pamatojums

Vairāku pašreizējo biomasas izmantošanas veidu rezultātā koks tiek saglabāts vidē kā 
cietviela, piemēram, kokšķiedru plātne, un izejvielu novirzīšana no šāda izmantošanas veida 
uz enerģijas ražošanu radītu negatīvu kopējo oglekļa līdzsvaru. Veicinot lignocelulozes 
materiālu izmantošanu, būtu jānodrošina aizsardzības pasākumi tā, lai nesamazinās, 
piemēram, papīrmasas rūpniecībai vajadzīgās izejvielas, kas tādējādi varētu radīt 
pieprasījumu pēc augstākas kvalitātes koka un attiecīgi novirzīt citām rūpniecības nozarēm 
vajadzīgās izejvielas vai radīt nepieciešamību palielināt ražas.

Grozījums Nr. 146
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai izmantotu sinerģijas un 
nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību, 
būtu jāpilnveido saskaņotība starp 
Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 
2009/28/EK un tiesību aktiem citās 
Savienības politikas jomās. Direktīvas 
98/70/EK un Direktīvas 2009/28/EK 
nolūkā atkritumu un atlieku definīcijas 
būtu jāsaskaņo ar tām definīcijām, kas 
noteiktas Direktīvā 2008/98/EK. 
Atkritumu un atlieku plūsmas, kas 
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uzskaitītas Direktīvā 98/70/EK un 
Direktīvā 2009/28/EK, būtu jānosaka 
precīzāk, izmantojot tos atkritumu kodus, 
kuri norādīti ar Komisijas Lēmumu 
2000/532/EK ieviestajā Eiropas Atkritumu 
katalogā, lai veicinātu to, ka dalībvalstu 
kompetentās iestādes piemēro šīs 
direktīvas. Biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā veicināšanai atbilstīgi 
Direktīvai 98/70/EK un Direktīvai 
2009/28/EK vajadzētu būt saskanīgai ar 
Direktīvas 2008/98/EK mērķiem un 
nolūku. Lai īstenotu mērķi veidot 
Savienībā pārstrādājošu sabiedrību, būtu 
pilnībā jāievieš Direktīvas 2008/98/EK 
4. pantā norādītā atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhija. Lai to 
veicinātu, atkritumu un atlieku 
izmantošana biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ražošanai būtu jāiekļauj 
tajos atkritumu pārvaldības plānos un 
atkritumu rašanās novēršanas 
programmās, ko dalībvalstis izstrādājušas 
saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 
V nodaļu. Direktīvas 98/70/EK un 
Direktīvas 2009/28/EK piemērošanai 
nebūtu jāapdraud Direktīvas 2008/98/EK 
pilnīga īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Atkritumi un blakusprodukti ir 
definēti 2008. gada 19. novembra 
Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem. 
Tāpēc šajā direktīvā būtu jāizmanto tās 
pašas definīcijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tā kā atkritumi un blakusprodukti ir 
definēti 2008. gada 19. novembra 
Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem, 
šajā direktīvā būtu jāizmanto tās pašas 
definīcijas.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina saskaņotība starp dažādajiem ES tiesību aktiem un politikas jomām. Tāpēc 
nevajadzētu izstrādāt jebkādas jaunas definīcijas, kas varētu būt pretrunā pašreizējām 
definīcijām vai tās grozīt.

Grozījums Nr. 149
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) No 2014. gada 1. jūlija būtu 
jāpalielina minimālā siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, ko 
ražo jaunās iekārtās, lai uzlabotu kopējo 
siltumnīcefekta gāzu bilanci un atturētu no 
turpmākām investīcijām iekārtās ar 
sliktiem siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
rādītājiem. Palielinot robežvērtību, ir 
paredzēti aizsardzības līdzekļi investīcijām 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā
kurināmā ražošanas jaudās atbilstīgi 
19. panta 6. punkta otrajai daļai.

(8) Jānodrošina Direktīvā 2009/28/EK 
norādītā minimālā siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, jo 
pašreizējie noteikumi nodrošina uzlabotu 
kopējo siltumnīcefekta gāzu bilanci.

Or. en
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Pamatojums

Ar Komisijas priekšlikumu prasība (par 50 % 2017. gadā) tiktu izpildīta iepriekšējā gada 
līmenī; tā rezultātā būtu mazāks siltumnīcefekta gāzu ietaupījums, kas tādējādi būtu pretrunā 
ES 2020. gada klimata politikas mērķiem. Šis nosacījums arī mazinātu regulatīvo skaidrību.

Grozījums Nr. 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) No 2014. gada 1. jūlija būtu jāpalielina 
minimālā siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu 
robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, ko 
ražo jaunās iekārtās, lai uzlabotu kopējo 
siltumnīcefekta gāzu bilanci un atturētu no 
turpmākām investīcijām iekārtās ar 
sliktiem siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
rādītājiem. Palielinot robežvērtību, ir 
paredzēti aizsardzības līdzekļi investīcijām 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanas jaudās atbilstīgi 19. panta 
6. punkta otrajai daļai.

(8) No 2014. gada 1. jūlija būtu jāpalielina 
minimālā siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu 
robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, ko 
ražo jaunās iekārtās, lai uzlabotu kopējo 
siltumnīcefekta gāzu bilanci un mudinātu 
veikt jaunas investīcijas iekārtās ar ļoti 
labiem siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
rādītājiem. Nosakot minimālo robežvērtību
50 %, tiek nodrošināta aizsardzība
investīcijām biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ražošanas jaudās atbilstīgi 
19. panta 6. punkta otrajai daļai.

Or. fr

Pamatojums

Minimālās robežvērtības — 50 % — noteikšanai vajadzētu veicināt pētniecību un investīcijas 
inovatīvos modernu biodegvielu ražošanas veidos un atbalstīt to rūpnieciskās ražošanas 
potenciālu. Robežvērtība 50 %, kas atbilst augstākajai robežai, kura jāsasniedz iekārtām, kas 
nodotas ekspluatācijā pirms 2014. gada 1. jūlija, nodrošinās vienlīdzīgu attieksmi, mudinot 
uzņemties risku veikt investīcijas jaunajās iekārtās, kurās ražo modernas biodegvielas.

Grozījums Nr. 151
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) No 2014. gada 1. jūlija būtu jāpalielina 
minimālā siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu 
robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, ko 
ražo jaunās iekārtās, lai uzlabotu kopējo 
siltumnīcefekta gāzu bilanci un atturētu no 
turpmākām investīcijām iekārtās ar 
sliktiem siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
rādītājiem. Palielinot robežvērtību, ir 
paredzēti aizsardzības līdzekļi investīcijām 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanas jaudās atbilstīgi 19. panta 
6. punkta otrajai daļai.

(8) No 2014. gada 1. jūlija būtu jāpalielina 
minimālā siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu 
robežvērtība biodegvielām un 
bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, ko 
ražo visas ekspluatācijā esošās iekārtās, lai 
uzlabotu kopējo siltumnīcefekta gāzu 
bilanci un atturētu no turpmākām 
investīcijām iekārtās ar sliktiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījuma 
rādītājiem. Palielinot robežvērtību, tiek 
nodrošināta aizsardzība investīcijām 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanas jaudās atbilstīgi 19. panta 
6. punkta otrajai daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Christa Klaß

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 
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
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 

svītrots
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šādu biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

Or. de

Pamatojums

Ierobežojot tradicionālās biodegvielas izmantojumu, netiek veikta sagatavošanās pārejai uz 
moderno biodegvielu. Šo mērķi iespējams sasniegt, galveno uzmanību pievēršot pētniecībai 
un izstrādei. Kamēr nav viennozīmīgu zinātnes pierādījumu par ILUC ietekmi, nav pamatoti 
ierobežot tradicionālo degvielu izmantošanu līdz 2011. gada patēriņa līmenim.

Grozījums Nr. 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
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
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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 154
Horst Schnellhardt
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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 
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
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.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Piemērojamā tiesību akta grozījumiem nevajadzētu veicināt konkrētu biodegvielu 
diskrimināciju. Sākotnējais mērķis — panākt, ka 2020. gadā biodegvielu īpatsvars ir vismaz 
10 % — būtu jāsasniedz, neierobežoti izmantojot visus biodegvielu veidus. Pirmās paaudzes 
biodegvielu ierobežošana apdraudētu jau veiktās investīcijas un ierobežotu uzņēmumu 
inovācijas spēju.

Grozījums Nr. 155
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām svītrots
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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 
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
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.

Or. de

Pamatojums

Ierobežojot tradicionālās biodegvielas izmantojumu, netiek veikta sagatavošanās pārejai uz 
moderno biodegvielu. Svarīgāka ir piemērota pētniecība un izstrāde, lai efektīvi un izmaksu 
ziņā izdevīgi veicinātu modernās biodegvielas. Lai pārietu uz modernajām biodegvielām, 
būtiski ir nodrošināt, lai tiek stimulēta esošo biodegvielas iekārtu pārveidošana, nevis 
slēgšana.

Grozījums Nr. 156
Erik Bánki

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 

svītrots
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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
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.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pieņēmums par uzvarētāja-zaudētāja konfliktu starp tradicionālo un moderno 
biodegvielu ir pretrunā realitātei, jo sinerģija starp šiem degvielu veidiem ir tik liela, ka 
tradicionālās biodegvielas uzņēmumi ir ieņēmuši vadošo pozīciju modernās biodegvielas 
ražotņu būvniecībā, izmantojot kapitālu un līdzekļus no pirmās paaudzes uzņēmējdarbības, 
gan Eiropā, gan Amerikas Savienotajās Valstīs. Tādējādi centieni ierobežot tradicionālās 
biodegvielas, ko rada vēlme veicināt modernās biodegvielas, ir pilnībā nelietderīgi.

Grozījums Nr. 157
Britta Reimers

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 
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

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Julie Girling

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 
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
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.

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāizveido reālistisks grafiks dalībvalstīm 
attiecībā uz ziņošanu par ILUC.

Or. en

Pamatojums

Daudzkārtējais uzskaitījums nav efektīvs instruments šajā direktīvā noteikto mērķu 
īstenošanai, tāpēc tas būtu jāsvītro.
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Grozījums Nr. 159
Pilar Ayuso

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 
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 
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.

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jānosaka obligātie mērķi attiecībā uz 
modernajām biodegvielām saskaņā ar 
grafiku, kurš investoriem nodrošina 
paredzamību un stabilitāti, vienlaikus 
aizsargājot pašreizējās spējas un 
paredzamās investīcijas.

Or. es

Grozījums Nr. 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

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

šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem vai enerģijas 
kultūraugiem, kas minēti Direktīvas 
2009/28/EK VIII pielikuma 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, eļļas augiem vai enerģijas 
kultūraugiem ražotu biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā daļu, ko var 
ieskaitīt Direktīvas 2009/28/EK mērķī, 
vajadzētu ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu 
3 % no enerģijas galapatēriņa transporta 
nozarē 2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 
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 
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 

(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, kas minēti
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
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
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. Lai 
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šādu biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

veicinātu moderno biodegvielu 
izmantojumu, tām ir jāievieš papildu 
tirgus stimuli.

Or. sv

Grozījums Nr. 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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 
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
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.

(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, kas minēti
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK un Direktīvā 
98/70/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 un 
Direktīvas 98/70/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
patēriņa daļu 2011. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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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 
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
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.

(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, kas minēti
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK (ko groza 
ar šo direktīvu) 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 2013. gadā.

Or. en

Pamatojums

Pirmās paaudzes biodegvielu ražošanu nevajadzētu ierobežot diskriminējošā veidā. Tā kā šī 
direktīva stāsies spēkā ne ātrāk kā 2013. gada beigās, vairums ražotāju par to uzzinās 
labākajā gadījumā tikai šā gada beigās.

Grozījums Nr. 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 

svītrots
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tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
10 % mērķī. Tādējādi to biodegvielu 
piekļuve tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko 
paļāvību.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
10 % mērķī. Tādējādi to biodegvielu 
piekļuve tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko 
paļāvību.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 166
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 

svītrots
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ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
10 % mērķī. Tādējādi to biodegvielu 
piekļuve tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko 
paļāvību.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot 5 % robežu pirmās paaudzes biodegvielām, tiktu apdraudēts Direktīvā 2009/28/EK 
noteiktais mērķis, kurā dalībvalstīm prasīts nodrošināt, lai atjaunojamo energoresursu 
īpatsvars visu veidu transportam 2020. gadā būtu vismaz 10 % no to enerģijas galapatēriņa.

Grozījums Nr. 167
Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
10 % mērķī. Tādējādi to biodegvielu 
piekļuve tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko 
paļāvību.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 168
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
10 % mērķī. Tādējādi to biodegvielu 
piekļuve tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

(10) Tradicionālajām biodegvielām vēl 
joprojām ir izšķiroša nozīme10 % mērķa 
sasniegšanā. Tā kā šīs degvielas ir 
pieejamākas nekā tradicionālās 
biodegvielas, to īpatsvaram transporta 
nozarē 2020. gadā būtu jābūt vismaz 8 % 
no enerģijas galapatēriņa. Tāpēc šī 
grozošā direktīva neietekmē tradicionālo 
biodegvielu ražošanas iekārtu operatoru 
tiesisko paļāvību. Moderno biodegvielu 
īpatsvaram līdz 2020. gadam būtu jābūt 
vismaz 2 % no enerģijas galapatēriņa.

Or. de

Pamatojums

Tā kā arī 3. panta 4. punktā jāsvītro 5 % mērķis, apsvērums ir jāpielāgo. Nosakot pirmās 
paaudzes biodegvielām 5 % ierobežojumu, netiek kavēts imports no trešām valstīm, kurās tiek 
pārveidoti meži un purvāji. Tomēr ar šo pieeju tiek nodarīts kaitējums Eiropas 
lauksaimniecībai. Turklāt pastāv risks, ka netiks sasniegts mērķis — līdz 2020. gadam 
transporta nozarē sasniegt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 10 % apmērā.

Grozījums Nr. 169
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
10 % mērķī. Tādējādi to biodegvielu 
piekļuve tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 

(10) To biodegvielu piekļuve tirgum, kuras 
ražo iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta 
līdz 2013. gada beigām, joprojām būs 
pilnībā atvērta. Tāpēc šī grozošā direktīva 
neietekmē minēto iekārtu operatoru 
tiesisko paļāvību.
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ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

Or. de

Pamatojums

Ierobežojot pirmās paaudzes biodegvielu izmantošanu līdz 5 %, netiks novērsts to imports no 
trešās pasaules valstīm, kur tiek iznīcināti meži un purvi. Turklāt šāds ierobežojums līdz pat 
1/3 samazinātu ES rapšu tīrumu platības un mazinātu iespēju aramzemju izmantošanas 
dažādošanai piemērot rotācijas principu. Visbeidzot, šis ierobežojums iznīcinātu investīcijas 
otrās paaudzes biodegvielu ražošanā, kuras attīstības pamatā ir pirmās paaudzes degvielas 
un bioloģiskās saimniecības.

Grozījums Nr. 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
10 % mērķī. Tādējādi to biodegvielu 
piekļuve tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 3% ierobežojums 
neietekmē dalībvalstu iespējas organizēt 
savu individuālu plānu, kā tiek panākta 
atbilstība kopējam atjaunojamās enerģijas 
mērķim. To biodegvielu piekļuve tirgum, 
kuras ražo iekārtās, kuru ekspluatācija 
uzsākta līdz 2013. gada beigām, joprojām 
būs pilnībā atvērta. Tāpēc šī grozošā 
direktīva neietekmē minēto iekārtu 
operatoru tiesisko paļāvību.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 %
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 8 %
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāapsver kopīgs mērķis tradicionālajām un modernajām biodegvielām.

Grozījums Nr. 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 %
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 4 %
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

Or. sv
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Grozījums Nr. 173
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 %
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 4 %
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 
mērķī — iekļaut no atjaunojamiem 
resursiem saražotu enerģiju. Tādējādi to 
biodegvielu piekļuve tirgum, kuras ražo 
iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta līdz 
2013. gada beigām, joprojām būs pilnībā 
atvērta. Tāpēc šī grozošā direktīva 
neietekmē minēto iekārtu operatoru 
tiesisko paļāvību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 175
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 %
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 7 %
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2014. gada
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

Or. en

Pamatojums

1. Šis grozījums atbilst 1. grozījumam. 2. Pirmās paaudzes biodegvielu ražošanu nevajadzētu 
ierobežot diskriminējošā veidā. Tā kā šī direktīva stāsies spēkā ne ātrāk kā 2013. gada 
beigās, vairums ražotāju par to uzzinās labākajā gadījumā tikai šā gada beigās. Šajā laikā tie 
jau būs sagatavojušies tam attiecībā uz tām iekārtām, kas darbosies 2014. gadā.

Grozījums Nr. 176
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 5 % 
ierobežojums neietekmē dalībvalstu 
iespējas organizēt savu individuālu plānu, 
kā tiek panākta atbilstība šai noteiktajai 
tradicionālo biodegvielu daļai kopējā 10 % 
mērķī. Tādējādi to biodegvielu piekļuve 
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tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.

tirgum, kuras ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām, joprojām būs pilnībā atvērta. 
Tāpēc šī grozošā direktīva neietekmē 
minēto iekārtu operatoru tiesisko paļāvību.
Taču otrās paaudzes biodegvielu daļai 
vajadzētu būt lielākai nekā 5 %.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Būtu jānodrošina stimuli, kas 
veicina no atjaunojamiem avotiem ražotas 
elektroenerģijas izmantošanu transporta 
nozarē. Turklāt būtu arī jāveicina 
energoefektivitātes un enerģijas 
taupīšanas pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Horst Schnellhardt

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.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Tā kā ILUC faktoru aprēķināšanas metodes tiek pamatoti apšaubītas, Komisija pati ir 
pieņēmusi lēmumu aprēķiniem neizmantot ILUC faktorus. Tāpēc ir pretrunīgi ziņošanai 
izmantot šādus datus. Modeļos, ko izmanto tikai institūts IFPRI, biodīzeļdegvielai un 
bioetanolam ir ļoti atšķirīgas ILUC vērtības. Turpretī modeļos, ko ASV izmantoja CARB, 
rietumos ražotam kukurūzas etanolam un rapša dīzeļdegvielai ir līdzīgas vērtības.

Grozījums Nr. 179
Britta Reimers

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 

(11) Komisijas veiktajā ietekmes 
novērtējumā ir norādīts, ka, neraugoties 
uz labāku izpratni un jaunākajiem 
zinātnes atklājumiem, aplēstās netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijas ir 
neaizsargātas pret tādu modeļu 
nepilnībām un ierobežojumiem, kurus 
izmanto, lai dažādiem kultūraugu veidiem 
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nulles emisijas faktors. piešķirtu īpašu minēto izmaiņu radīto 
emisiju vērtību. Tāpēc šie skaitļi nav 
pietiekami ticami, lai tos iekļautu 
leģislatīvajā aktā.

Or. es

Grozījums Nr. 181
Erik Bánki

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) Biodegvielām, kas ražotas no 
izejvielām, kuras nerada papildu 
pieprasījumu pēc zemes, piemēram, no 
biomasas, kas iegūta no augstākas 
laukaugu produktivitātes, vai no 
atkritumiem, būtu jāpiešķir nulles emisijas 
faktors.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti apšaubāms zinātniskais pamatojums, kā arī metodika un dati, kas izmantoti ILUC 
noteikšanā. Tāpēc nav atbilstoši to iekļaut dalībvalstu ziņojumos.

Grozījums Nr. 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

(11) Biodegvielām, kas ražotas no 
izejvielām, kuras nerada papildu 
pieprasījumu pēc zemes, piemēram, no 
atkritumiem, vai kas saistītas ar 
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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.

produkcijas palielinājumu, būtu jāpiešķir 
nulles emisijas faktors.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Bas Eickhout

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 to, ka Savienības 
mērķiem siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ietaupījumu un atjaunojamās enerģijas 
jomā ir labs pamatojums, aprēķinot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ietaupījumus, kas nepieciešami saskaņā 
ar Direktīvā 2009/28/EK un 
Direktīvā 98/70/EK paredzētajiem 
ilgtspējības kritērijiem, ir jāņem vērā 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
radītās emisijas. Netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radītās emisijas arī 
būtu jāieskaita Direktīvas 98/70/EK
7.a panta 2. punktā minētajā mērķī, lai 
radītu stimulus tādas biodegvielas 
ražošanai, kas rada nelielas netiešās 
zemes izmantojuma izmaiņas. 
Biodegvielām, kas ražotas no izejvielām, 
kuras nerada papildu pieprasījumu pēc 
zemes, piemēram, no atkritumiem, būtu 
jāpiešķir nulles emisijas faktors.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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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) 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, sākot ar 
2015. gadu. Biodegvielām, kas ražotas no 
izejvielām, kuras nerada papildu 
pieprasījumu pēc zemes, piemēram, no 
atkritumiem, būtu jāpiešķir nulles emisijas 
faktors.

Or. en

Pamatojums

Ziņošana saistībā ar ILUC būtu jāparedz, sākot no 2015. gada.

Grozījums Nr. 185
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Šīs metodikas pārskatīšanā un 
pielāgošanā vajadzētu ņemt vērā, ka 
uzņēmumi jau ir veikuši apjomīgas 
investīcijas, pamatojoties uz pašreizējiem 
tiesību aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 186
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas Komisijas atzītās 
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brīvprātīgās shēmas ir galvenie
instrumenti, ko izmanto ekonomikas 
operatori, lai parādītu atbilstību 
Direktīvas 98/70/EK 7.b pantā un 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem. 
Taču trūkst kritēriju, kuriem šīm shēmām 
būtu jāatbilst, lai tās tiktu atzītas. Tāpēc 
būtu jānosaka skaidrāki noteikumi. Par 
šai direktīvai atbilstīgām būtu jāuzskata 
tikai tādas shēmas, kas nodrošina 
efektīvus mehānismus, lai garantētu, ka 
revīzijas ir neatkarīgas un uzticamas un 
ka tajās ir iesaistīti vietējie iedzīvotāji un 
vietējās kopienas. Turklāt šīm shēmām 
būtu jāietver arī skaidri un stingrāki 
noteikumi par biodegvielas vai bioloģiskā 
šķidrā kurināmā sūtījumu izslēgšanu no 
shēmas, ja tie neatbilst attiecīgās shēmas 
nosacījumiem. Lai uzraudzītu un īstenotu 
shēmu efektīvu darbību, Komisijai būtu 
jānodrošina piekļuve visiem atbilstīgajiem 
dokumentiem, kas rada pamatu bažām 
par nelikumīgām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Direktīvā 98/70/EK un Direktīvā 
2009/28/EK nav ietverti nekādi 
nosacījumi par šo brīvprātīgo shēmu 
atzīšanas procesu, tādējādi tās nav 
efektīvas attiecībā uz to, lai nodrošinātu 
atbilstību ilgtspējības kritērijiem un 
pārredzamību. Tāpēc Komisijai ir 
jānosaka obligātas minimālās prasības 
šīm shēmām, kas ļautu uzskatīt, ka 
atbilstība ilgtspējības kritērijiem ir
ievērota.



AM\937595LV.doc 81/103 PE513.032v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Nedrīkst izmantot zemi biodegvielas 
izejvielu audzēšanai, pārvietojot vietējās 
kopienas un pamatiedzīvotājus. Tāpēc par 
ilgtspējīgām uzskatāmas tikai tādas 
biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, kuru ražošana neapdraud 
vietējo kopienu un pamatiedzīvotāju 
tiesības.

Or. sv

Grozījums Nr. 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Nedrīkst izmantot zemi biodegvielas 
izejvielu audzēšanai, pārvietojot vietējās 
kopienas un pamatiedzīvotājus. Tāpēc par 
ilgtspējīgām būtu uzskatāmas tikai tās 
biodegvielas un bioloģiskie šķidrie
kurināmie, kuru ražošana neapdraud 
vietējo kopienu un pamatiedzīvotāju 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)



PE513.032v01-00 82/103 AM\937595LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Nedrīkst izmantot zemi biodegvielas 
izejvielu audzēšanai, pārvietojot vietējās 
kopienas un pamatiedzīvotājus. Tādēļ 
pamatiedzīvotāju kopienu zemei jānosaka 
īpaša aizsardzība.

Or. fr

Grozījums Nr. 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Biodegvielu ražošana nedrīkst 
apdraudēt vietējo kopienu un 
pamatiedzīvotāju tiesības uz zemi. Tāpēc, 
lai aizsargātu šo kopienu tiesības uz zemi, 
Savienībai jāīsteno īpaši pasākumi 
ilgtspējības kritēriju jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Meži nodrošina daudzus dažādus 
cilvēcei būtiskus vides, ekonomiskos un 
sociālos ieguvumus un pakalpojumus, 
piemēram, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu un ekosistēmu darbību, kā 
arī klimata aizsardzību. Meža biomasas 
ilgtspējības kritēriji jau ir paredzēti 
Atjaunojamo energoresursu direktīvā, un 
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Eiropas Komisija sniegs arī papildu 
ieteikumus attiecībā uz cietās biomasas 
ilgtspējības kritērijiem, lai risinātu 
problēmas, kas saistītas ar pieaugošo 
pieprasījumu pēc koksnes biomasas
importa. EU dalībvalstu rīcībā ir atbilstīgi 
instrumenti un noteikumi, kas aizsargā 
meža biomasas ilgtspēju. Lai novērstu 
regulējuma pārklāšanos un birokrātisko 
slogu, šajā direktīvā nav jādefinē jauni 
meža biomasas ilgtspējības kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 194
Horst Schnellhardt
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Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Metodikas izmantošanu pēc būtības nevajadzētu pamatot ar jaunākajām pieejamajām 
zinātnes atziņām, bet gan ar to, vai attiecīgā metodika patiešām ir uzskatāma par zinātnisku.

Grozījums Nr. 195
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 

svītrots
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faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

Or. de

Pamatojums

Pagaidām vēl nav stabila, atbilstīga zinātniska pamatojuma, kas attaisnotu šādu metodi un 
tās izmantošanu. Turklāt šī pieeja ir pretrunā nepieciešamajai tiesiskajai noteiktībai.

Grozījums Nr. 196
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav stabila un atbilstoša zinātniskā pamatojuma, lai attaisnotu un piemērotu šādu metodiku, 
turklāt šī pieeja arī mazina nepieciešamību pēc regulatīvās skaidrības.

Grozījums Nr. 197
Britta Reimers
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Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas 
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas
ir pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas.

(12) Komisijai būtu periodiski jāpārskata 
IX pielikumā ietvertais pieejamo moderno 
biodegvielu saraksts, lai ņemtu vērā 
tehnikas un zinātnes sasniegumus.
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Or. es

Grozījums Nr. 199
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas ir 
pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu vērtības, 
ja tirgū parādās jaunas biodegvielu 
izejvielas.

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, līdz 
2018. gadam veicot pielāgojumus tehnikas
un zinātnes sasniegumiem. Tāpēc 
gadījumos, kad tas ir pamatots ar 
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
Komisijai jāpārskata ierosinātie
kultūraugu grupu netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu faktori un jāievieš 
faktori sīkākam sadalījumam vai jāparedz
papildu vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas. Šāda pārskatīšana 
jāveic, sagatavojot grozošu priekšlikumu 
šai direktīvai, kas jāpieņem saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru.

Or. en

Pamatojums

Komisijai ziņošana par ILUC vērtībām būtu jāpārskata līdz 2018. gadam, lai apsvērtu 
izmaiņas šajā direktīvā, tostarp iespējamu ILUC faktoru ieviešanu.

Grozījums Nr. 200
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 

(12) Komisijai būtu jāpārskata metodika, 
pēc kuras aprēķina zemes izmantojuma 
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izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti 
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā, veicot 
pielāgojumus tehniskas un zinātnes 
sasniegumiem. Tāpēc gadījumos, kad tas ir 
pamatots ar jaunākajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisijai jāizskata iespēja 
pārskatīt ierosinātos kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
faktorus un ieviest faktorus sīkākam 
sadalījumam vai paredzēt papildu vērtības, 
ja tirgū parādās jaunas biodegvielu 
izejvielas.

izmaiņu emisijas faktorus, kas iekļauti
Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK 
attiecīgi VIII un V pielikumā (ko groza ar 
šo direktīvu), veicot pielāgojumus tehnikas
un zinātnes sasniegumiem. Tāpēc 
gadījumos, kad tas ir pamatots ar 
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
Komisijai jāizskata iespēja pārskatīt 
ierosinātos kultūraugu grupu netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu faktorus un ieviest 
faktorus sīkākam sadalījumam vai paredzēt 
papildu vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas. Pārskatītais 
priekšlikums būtu jāapspriež ar 
vadošajiem zinātniekiem visās iesaistītajās 
jomās un ar visām iesaistītajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Ar vadošajiem zinātniekiem visās iesaistītajās jomās ir jāapspriežas, to pieņemtie lēmumi 
reāli mainīs cilvēku ienākumu avotus.

Grozījums Nr. 201
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
8. punkts paredz noteikumus — pagaidu 
pasākumu netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmes mazināšanai —, ar 
kuriem veicina biodegvielu izejvielu 
audzēšanu stipri noplicinātā un stipri
piesārņotā zemē. Šie noteikumi pašreizējā 
formā vairs nav piemēroti, un tie jāintegrē 
šajā direktīvā paredzētajā pieejā, lai 
panāktu to, ka pasākumi netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radīto emisiju 
samazināšanai ir konsekventi.

(13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
8. punkts paredz noteikumus — pasākumu 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmes mazināšanai —, ar kuriem 
veicina biodegvielu izejvielu audzēšanu 
stipri noplicinātā un stipri piesārņotā zemē. 
Komisijai būtu jānovērtē arī citi netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu mazināšanas 
pasākumi, tādi kā blakusproduktu 
ražošana, ražības paaugstināšana, 
ražošanas efektivitātes nodrošināšana un 
augkopība pamestā vai neizmantotā zemē, 
lai tos iekļautu direktīvās, izmantojot 
prēmiju, kas līdzīga tai, kura jau noteikta 
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Direktīvas 98/70/EK IV pielikuma C daļas 
7. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 
V pielikuma C daļas 7. punktā attiecībā uz 
biomasu, kas iegūta no atjaunotas 
noplicinātas zemes.

Or. es

Grozījums Nr. 202
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
8. punkts paredz noteikumus — pagaidu 
pasākumu netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmes mazināšanai —, ar 
kuriem veicina biodegvielu izejvielu 
audzēšanu stipri noplicinātā un stipri 
piesārņotā zemē. Šie noteikumi pašreizējā 
formā vairs nav piemēroti, un tie jāintegrē 
šajā direktīvā paredzētajā pieejā, lai 
panāktu to, ka pasākumi netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radīto emisiju 
samazināšanai ir konsekventi.

(13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
8. punkts paredz noteikumus — pagaidu 
pasākumu netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmes mazināšanai —, ar 
kuriem veicina biodegvielu izejvielu 
audzēšanu stipri noplicinātā un stipri 
piesārņotā zemē. Šie noteikumi pašreizējā 
formā vairs nav piemēroti, un tie jāintegrē 
šajā direktīvā paredzētajā pieejā, lai 
panāktu to, ka vispārējie pasākumi netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu radīto emisiju 
samazināšanai ir konsekventi. Tomēr 
jāturpina atbalstīt noplicinātās zemes 
izmantošanu biodegvielu izejvielu 
audzēšanai tā, lai tā neradītu netiešas 
zemes izmantojuma izmaiņas.

Or. fr

Grozījums Nr. 203
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta (13) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
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8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
8. punkts paredz noteikumus — pagaidu 
pasākumu netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmes mazināšanai —, ar 
kuriem veicina biodegvielu izejvielu 
audzēšanu stipri noplicinātā un stipri 
piesārņotā zemē. Šie noteikumi pašreizējā 
formā vairs nav piemēroti, un tie jāintegrē 
šajā direktīvā paredzētajā pieejā, lai 
panāktu to, ka pasākumi netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radīto emisiju 
samazināšanai ir konsekventi.

8. punkts un Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 
8. punkts paredz noteikumus — pagaidu 
pasākumu netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu ietekmes mazināšanai —, ar 
kuriem veicina biodegvielu izejvielu 
audzēšanu stipri noplicinātā un stipri 
piesārņotā zemē. Šie noteikumi pašreizējā 
formā vairs nav piemēroti, un tie ir 
jāsamazina un jāintegrē šajā direktīvā 
paredzētajā pieejā, lai panāktu to, ka 
vispārējie pasākumi netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radīto emisiju 
samazināšanai ir konsekventi.

Or. en

Pamatojums

Noplicinātas zemes, jo īpaši nogāzēs, uzlabošana samazina dabas katastrofu, piemēram, 
zemes nogruvumu, risku, vienlaikus zeme tiek izmantota arī lietderīgam mērķim, t. i., to augu 
vielu ieguvei, ko izmanto enerģijas ražošanai, tostarp biodegvielas veidā. Oglekļa emisiju 
samazināšana nebūtu jāapsver tikai pašas samazināšanas dēļ, bet gan vislielākās kopējās 
drošības kontekstā, proti, lai samazinātu to dabas katastrofu risku, kuras rada nopietnas
sekas.

Grozījums Nr. 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai Direktīvu 2009/28/EK un 
Direktīvu 98/70/EK varētu pielāgot 
tehnikas un zinātnes attīstībai un radītu 
noteiktību attiecībā uz investīcijām, 
Savienībai būtu jāveicina tādu 
biodegvielu izmantošana, kurām ir 
lielākie SEG ietaupījumi, izvirzot tās par 
Eiropas biodegvielu politikas 
virzītājspēku. Tāpēc metodika, ko 
izmanto, lai iegūtu atsevišķu biodegvielu 
aprites cikla CO2 ietaupījumu kopējo 
novērtējumu, būtu jāmaina, ietverot tajos 
galīgās degvielas ražošanas laikā 
panāktos CO2 ietaupījumus, jo katra 



AM\937595LV.doc 91/103 PE513.032v01-00

LV

biodegviela (tīra vai daļēja) atšķirīgi 
ietekmēs galīgo degvielu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāko biodegvielu risinājumu, tās ir taisnīgi un pilnīgi jāizvērtē. Nav vienas 
biodegvielas alternatīvas to maisījumam, tāpēc katrai no tā ir jānovērtē pozitīvās īpašības 
attiecībā uz kopējo CO2 līmeni, tādējādi nodrošinot godīgu konkurenci un pareizo izvēli vides 
ziņā. Novērtējot katras biodegvielas enerģijas un vides rādītājus, Eiropas Savienība izdarīs 
pareizu, uz zinātniskām atziņām pamatotu izvēli biodegvielu jomā, kas ļaus stiprināt 
biodegvielu politikas sistēmu.

Grozījums Nr. 205
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Transporta nozarē būtu jāveicina 
tādas elektroenerģijas izmantošana, kas 
iegūta no atjaunojamiem 
energoresursiem. Tāpēc dalībvalstīm būtu 
jāstrādā, lai enerģētikas nozarē laika 
gaitā palielinātu tādas elektroenerģijas 
īpatsvaru, kas iegūta no atjaunojamiem 
energoresursiem, un vienlaikus veicinātu 
elektromobiļu ienākšanu tirgū. 
Dalībvalstīm arī būtu jāļauj pārorientēt to 
finanšu resursus, kuri šobrīd paredzēti, lai 
pilnībā vai daļēji izpildītu prasības par 
tādas enerģijas īpatsvaru, kas iegūta no 
biodegvielām, kuras ražotas no labības un 
citiem cietes, cukura un eļļas augiem, kā 
arī citiem enerģijas kultūraugiem, ko 
audzē zemē, uz tādu atjaunojamo 
energoresursu (jo īpaši vēja, saules, jūras 
un ģeotermiskās enerģijas) īpatsvara 
palielināšanu, kuru atjaunošanās spēja 
un ilgtspējība ir pierādīta.

Or. fr



PE513.032v01-00 92/103 AM\937595LV.doc

LV

Grozījums Nr. 206
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai Direktīvu 98/70/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
monitoringu un samazināšanu, 
metodiskajiem principiem un vērtībām, 
kas vajadzīgi, lai novērtētu, vai ir ievēroti 
biodegvielu ilgtspējības kritēriji, 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem 
apgabaliem, ko izmanto, lai noteiktu 
bioloģiski daudzveidīgas pļavas, metodiku 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju aprēķināšanai, atļautajiem 
līmeņiem saistībā ar metālu piedevām 
degvielā, atļautajām analītiskajām 
metodēm saistībā ar degvielas 
specifikācijām un tvaika spiediena 
atbrīvojumu, ko var piemērot bioetanolu 
saturošam benzīnam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai Direktīvu 98/70/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu 

(18) Lai Direktīvu 98/70/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu 
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un samazināšanu, metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu 
ilgtspējības kritēriji, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai, atļautajiem līmeņiem 
saistībā ar metālu piedevām degvielā, 
atļautajām analītiskajām metodēm saistībā 
ar degvielas specifikācijām un tvaika 
spiediena atbrīvojumu, ko var piemērot 
bioetanolu saturošam benzīnam.

un samazināšanu, metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgas, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu 
ilgtspējības kritēriji, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, atļautajiem līmeņiem saistībā ar 
metālu piedevām degvielā, atļautajām 
analītiskajām metodēm saistībā ar 
degvielas specifikācijām un tvaika 
spiediena atbrīvojumu, ko var piemērot 
bioetanolu saturošam benzīnam.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai Direktīvu 98/70/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu 
un samazināšanu, metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu 
ilgtspējības kritēriji, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai, atļautajiem līmeņiem 
saistībā ar metālu piedevām degvielā, 
atļautajām analītiskajām metodēm saistībā 
ar degvielas specifikācijām un tvaika
spiediena atbrīvojumu, ko var piemērot 
bioetanolu saturošam benzīnam.

(18) Lai Direktīvu 98/70/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu 
un samazināšanu, metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgas, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu 
ilgtspējības kritēriji, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, atļautajiem līmeņiem saistībā ar 
metālu piedevām degvielā, atļautajām 
analītiskajām metodēm saistībā ar 
degvielas specifikācijām un tvaika 
spiediena atbrīvojumu, ko var piemērot 
bioetanolu saturošam benzīnam.

Or. en
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Grozījums Nr. 209
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz tādu biodegvielas izejvielu sarakstu, ko 
3. panta 4. punkta paredzētajā mērķī 
ieskaita vairākas reizes, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ilgtspējības 
kritēriji.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 210
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu biodegvielas izejvielu sarakstu, ko 
3. panta 4. punkta paredzētajā mērķī 
ieskaita vairākas reizes, transporta 

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
moderno biodegvielu sarakstu, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
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degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ilgtspējības 
kritēriji.

lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, un metodiskajiem principiem un 
vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, vai ir
ievēroti biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. es

Grozījums Nr. 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu biodegvielas izejvielu sarakstu, ko 
3. panta 4. punkta paredzētajā mērķī 
ieskaita vairākas reizes, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ilgtspējības 
kritēriji.

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
transporta degvielu energoietilpību, 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, 
ko izmanto, lai noteiktu bioloģiski 
daudzveidīgas pļavas, un metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgas, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ilgtspējības 
kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Erik Bánki
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Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu biodegvielas izejvielu sarakstu, ko 
3. panta 4. punkta paredzētajā mērķī 
ieskaita vairākas reizes, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem 
principiem un vērtībām, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ir ievēroti biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ilgtspējības 
kritēriji.

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
transporta degvielu energoietilpību, 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, 
ko izmanto, lai noteiktu bioloģiski 
daudzveidīgas pļavas, metodiku, lai 
aprēķinātu biomasas apjomu, kas nerada
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas, un metodiskajiem principiem un 
vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, vai ir 
ievēroti biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. en

Pamatojums

Daudzkārtējais uzskaitījums neatbilst SEG ietaupījumu palielināšanas mērķim, un šī pieeja 
arī mazina nepieciešamību pēc regulatīvās skaidrības, bez kuras investīcijas netiks veiktas.

Grozījums Nr. 213
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu biodegvielas izejvielu sarakstu, ko 
3. panta 4. punkta paredzētajā mērķī 

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
transporta degvielu energoietilpību, 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, 
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ieskaita vairākas reizes, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem principiem 
un vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, 
vai ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ilgtspējības kritēriji.

ko izmanto, lai noteiktu bioloģiski 
daudzveidīgas pļavas, metodiku netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem principiem 
un vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, 
vai ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. fr

Grozījums Nr. 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu biodegvielas izejvielu sarakstu, ko 
3. panta 4. punkta paredzētajā mērķī 
ieskaita vairākas reizes, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem principiem 
un vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, 
vai ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ilgtspējības kritēriji.

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
transporta degvielu energoietilpību, 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, 
ko izmanto, lai noteiktu bioloģiski 
daudzveidīgas pļavas, metodiku netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem principiem 
un vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, 
vai ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. it

Grozījums Nr. 215
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu biodegvielas izejvielu sarakstu, ko 
3. panta 4. punkta paredzētajā mērķī
ieskaita vairākas reizes, transporta 
degvielu energoietilpību, kritērijiem un 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ko izmanto, 
lai noteiktu bioloģiski daudzveidīgas 
pļavas, metodiku netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem principiem 
un vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, 
vai ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ilgtspējības kritēriji.

(19) Lai Direktīvu 2009/28/EK varētu 
pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 
būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu biodegvielas izejvielu sarakstu, ko 
ieskaita 3. panta 4. punkta paredzētajā 
mērķī, transporta degvielu energoietilpību, 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, 
ko izmanto, lai noteiktu bioloģiski 
daudzveidīgas pļavas, metodiku netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
aprēķināšanai un metodiskajiem principiem 
un vērtībām, kas vajadzīgi, lai novērtētu, 
vai ir ievēroti biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ilgtspējības kritēriji.

Or. de

Pamatojums

Piemērojamā tiesību akta grozījumiem nevajadzētu veicināt konkrētu biodegvielu 
diskrimināciju. Turklāt jaunākās paaudzes biodegvielu vairākkārtēja ieskaitīšana mazinātu 
2020. gada 10 % mērķa noteiktību.

Grozījums Nr. 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, 
ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.

(20) Pamatojoties uz labākajiem un
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
kas ir pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, 
cik efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva 
paredz netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
radītas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ierobežošanai un turpmākai samazināšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, 
ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.

(20) Pamatojoties uz labākajiem un
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
kas ir pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, 
cik efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva 
paredz netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 218
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams,
ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.

(20) Pamatojoties uz labākajiem un
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
kas ir pieejami, un valsts finansētu 
pētījumu atziņām, Komisijai būtu 
jānovērtē, cik efektīvi ir pasākumi, ko šī 
direktīva paredz netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
ierobežošanai Savienībā un trešās valstīs, 
kuras eksportē uz Savienību, un turpmākai 
samazināšanai, ilgtspējības sistēmā, tiklīdz 
šī direktīva būs stājusies spēkā, ieviešot 
aplēstu netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisiju faktorus. Komisija 
ierosinās arī papildu pasākumus, 
piemēram, iespējamu aizliegumu importēt 
tādas biodegvielas un bioloģisko šķidro 
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kurināmo, kuras, radot netiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas, palielina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, 
ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.

(20) Pamatojoties uz labākajiem un 
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
kas ir pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, 
cik efektīvi ir pasākumi, kurus šī direktīva 
paredz netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
radītas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ierobežošanai un turpmākai samazināšanai, 
kuros būtu jāietver atbilstīgi ilgtspējības 
kritēriji modernajām biodegvielām.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, 
ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.

(20) Pamatojoties uz labākajiem un
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
kas ir pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, 
cik efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva 
paredz netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
radītas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ierobežošanai un turpmākai samazināšanai, 
tostarp, iespējams, ilgtspējības sistēmā no 
2021. gada 1. janvāra ieviešot saskaņotus 
pasākumus transportam paredzētu 
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modernu degvielu ilgtspējības 
nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, 
ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.

(20) Pamatojoties uz labākajiem un
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
kas ir pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, 
cik efektīvi ir pasākumi, kurus šī direktīva 
paredz netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
radītas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ierobežošanai un turpmākai samazināšanai, 
kuros būtu jāietver ilgtspējības kritēriji, 
kas būtu jāievēro, lai sekmētu modernu 
biodegvielu izmantošanu. Komisijai būtu 
jāveic atbilstīga analīze, lai novērtētu šīs 
direktīvas ieviešanas ietekmi uz 
mežsaimniecības sektoru un saistītajām 
nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, 

(20) Pamatojoties uz labākajiem un
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
kas ir pieejami, Komisijai līdz 
2018. gadam būtu jānovērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
ierobežošanai un turpmākai samazināšanai, 
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ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.

un pēc tam uz šā novērtējuma pamata tā 
varētu apsvērt aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktoru 
ieviešanu ilgtspējības sistēmā no 
2021. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Komisijai ziņošana par ILUC būtu jāpārskata līdz 2018. gadam, lai apsvērtu izmaiņas šajā 
direktīvā, tostarp iespējamu ILUC faktoru ieviešanu.

Grozījums Nr. 223
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, 
ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.

(20) Pamatojoties uz labākajiem un
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, 
kas ir pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, 
cik efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva 
paredz netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams, 
ilgtspējības sistēmā no 2021. gada 
1. janvāra ieviešot aplēstu netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju faktorus.
Komisijai vajadzētu veikt atbilstošu 
analīzi, kuras mērķis būtu novērtēt šīs 
direktīvas piemērošanas nosacījumu 
ietekmi uz nozarēm, kurās izmanto 
biomasu.

Or. fr

Grozījums Nr. 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Īpaši būtiski, lai Komisija, piemērojot 
šo direktīvu, sagatavošanās darbu laikā 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(21) Īpaši būtiski, lai Komisija, piemērojot 
šo direktīvu, sagatavošanās darbu laikā 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, piesaistot 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru, 
kā arī lauksaimniecības speciālistus. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un 
pienācīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Īpaši būtiski, lai Komisija, piemērojot 
šo direktīvu, sagatavošanās darbu laikā 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(21) Īpaši būtiski, lai Komisija, piemērojot 
šo direktīvu, sagatavošanās darbu laikā 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
koksnes apstrādes un pārstrādes un 
lauksaimniecības nozares ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un 
pienācīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. fr


