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Grozījums Nr. 226
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi Direktīvā 98/70/EK Grozījumi Direktīvā 98/70/EK, kas grozīta 
ar 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvu 2009/30/EK

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 227
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu:
“3. Dalībvalstis pieprasa līdz 2018. gada 
beigām laist tirgū benzīnu ar maksimālo 
skābekļa saturu 2,7 % un maksimālo 
etanola saturu 5 % un, ja tās uzskata 
par vajadzīgu, var pieprasīt laist tirgū 
šādu benzīnu ilgākā laikposmā. Tās 
nodrošina patērētājus ar attiecīgu 
informāciju par biodegvielas saturu 
benzīnā tieši pie degvielas uzpildes tanka
un jo īpaši par dažādu benzīna 
maisījumu atbilstīgu izmantošanu. Šajā 
ziņā degvielas uzpildes stacijās visā ES 
teritorijā ievēro marķējuma ieteikumus 
EN228: 2012.”
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 3. panta 2. punkta noteikumus, jānodrošina, lai transportlīdzekļiem, kuros nevar 
izmantot E10 markas benzīnu, pēc iespējas ilgāk būtu pieejama vidi saudzējošā benzīna 
marka. Jānodrošina arī, lai patērētāji saņemtu atbilstošu informāciju pie uzpildes tanka.

Grozījums Nr. 228
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
4. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a direktīvas 4. panta 1. punkta 3. daļu 
aizstāj ar šādu:
“Ja FAME procentuālais daudzums 
dīzeļdegvielā pārsniedz 7 % no tās 
tilpuma, dalībvalstis nodrošina 
patērētājus ar attiecīgu informāciju par 
FAME saturu tieši pie degvielas uzpildes 
tanka.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ierosinājumu svītrot Direktīvas 2009/28/EK 21. pantu, iespējams, ka 
Direktīvā 98/70/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/30/EK, ir jāparedz pienākums nodrošināt 
atbilstošu marķējumu pie degvielas uzpildes tanka, ja FAME daudzums biodegvielas saturā ir 
lielāks nekā 7 %.

Grozījums Nr. 229
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2. Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem 
līdz 2025. gada 31. decembrim cik vien 
iespējams pakāpeniski par 13 % 
samazināt aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisiju uz vienu piegādātās 
degvielas vai enerģijas vienību, par 
pamatu ņemot 5. punkta b) apakšpunktā 
minēto degvielas pamatstandartu. Šis 
samazinājums sasniedz:
a) 9 % līdz 2025. gada 31. decembrim.
Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem, 
veicot šo samazinājumu, paredzēt šādus 
mērķus: 2 % līdz 2014. gada 
31. decembrim un 4 % līdz 2017. gada 
31. decembrim, un 6 % līdz 2020. gada 
31. decembrim;
b) papildus noteikto mērķi — 2 % līdz 
2022. gada 31. decembrim saskaņā ar 
9. panta 1. punkta h) apakšpunktu, ko 
sasniedz, izmantojot vienu vai abus šeit 
norādītos veidus:
i) enerģijas piegāde transportlīdzekļiem, 
ko piegādā izmantošanai visu veidu 
autotransportā, visurgājējā tehnikā 
(tostarp iekšējo ūdensceļu kuģiem), 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
traktoros vai atpūtas kuģos;
ii) jebkādas (tostarp oglekļa uztveršanas 
un uzglabāšanas) tehnoloģijas 
izmantošana, kas ļauj uz vienu enerģijas 
vienību samazināt aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko rada 
piegādātā degviela vai enerģija;
c) papildus noteikto mērķi — 2 % līdz 
2022. gada 31. decembrim saskaņā ar 
9. panta 1. punkta i) apakšpunktu, ko 
sasniedz attiecībā uz emisijas 
samazinājumiem degvielas apgādes 
nozarē, izmantojot kredītus, kas iegādāti 
ar Kioto protokolā paredzētā tīrās 
attīstības mehānisma palīdzību, 
ievērojot nosacījumus, kuri izklāstīti 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
samazinājumiem degvielas piegādes 
nozarē. Šajā punktā paredzētie noteikumi 
neierobežo 5. punktā izklāstīto 
metodoloģiju.
Nosakot atbilstību a) un b) apakšpunktā 
paredzētajām prasībām, dalībvalstis 
nodrošina, ka maksimālā tādu no 
piegādātājiem saņemto biodegvielu daļa, 
kuras veicina netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas, kā noteikts V pielikumā, 
nepārsniedz enerģijas daudzumu, kas 
atbilst Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā paredzētajai 
maksimālajai daļai.

Or. en

Pamatojums

Lai kurināmā piegādātājiem būtu vieglāk izpildīt emisiju ietaupījumu mērķi 6 % apmērā, 
vienlaicīgi ievērojot noteikto emisiju apjomu no oglekļa krājas izmaiņām, ko rada netiešās 
zemes izmantojuma izmaiņas, mērķa izpildes termiņš no 2020. gada jāatliek līdz 2022. gadam 
un jāparedz skaidra virzība uz šā mērķa sasniegšanu. Tas paredz 8 gadu aizsardzību (vidējais 
šādu iekārtu atmaksāšanās termiņš) arī tām investīcijām, kas veiktas īsi pirms šīs direktīvas 
pieņemšanas.

Grozījums Nr. 230
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2. Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem 
līdz 2025. gada 31. decembrim cik vien 
iespējams pakāpeniski par 13 % 
samazināt aprites cikla siltumnīcefekta 
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gāzu emisiju uz vienu piegādātās 
degvielas vai enerģijas vienību, par 
pamatu ņemot 5. punkta b) apakšpunktā 
minēto degvielas pamatstandartu. Šis 
samazinājums sasniedz:
a) 9 % līdz 2025. gada 31. decembrim.
Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem, 
veicot šo samazinājumu, paredzēt šādus 
starpposma mērķus: 2 % līdz 2014. gada 
31. decembrim, (..) 4 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un 6 % līdz 2020. gada 
31. decembrim;
b) papildus noteikto mērķi — 2 % līdz 
2020. gada 31. decembrim, saskaņā ar 
9. panta 1. punkta h) apakšpunktu, ko 
sasniedz, izmantojot vienu vai abus šeit 
norādītos veidus:
i) enerģijas piegāde transportlīdzekļiem, 
ko piegādā izmantošanai visu veidu 
autotransportā, visurgājējā tehnikā 
(tostarp iekšējo ūdensceļu kuģiem), 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
traktoros vai atpūtas kuģos;
ii) jebkādas (tostarp oglekļa uztveršanas 
un uzglabāšanas) tehnoloģijas 
izmantošana, kas ļauj uz vienu enerģijas 
vienību samazināt aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko rada 
piegādātā degviela vai enerģija;
c) papildus noteikto mērķi — 2 % līdz 
2020. gada 31. decembrim, saskaņā ar 
9. panta 1. punkta i) apakšpunktu, ko 
sasniedz attiecībā uz emisijas 
samazinājumiem degvielas apgādes 
nozarē, izmantojot kredītus, kas iegādāti 
ar Kioto protokolā paredzētā tīrās 
attīstības mehānisma palīdzību, 
ievērojot nosacījumus, kuri izklāstīti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
samazinājumiem degvielas piegādes 
nozarē.
Nosakot atbilstību a) un b) apakšpunktā 
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paredzētajām prasībām, dalībvalstis 
nodrošina, ka maksimālā tādu no 
piegādātājiem saņemto biodegvielu daļa, 
kuras veicina netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas, kā noteikts V pielikumā, 
nepārsniedz enerģijas daudzumu, kas 
atbilst Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā paredzētajai 
maksimālajai daļai.”

Or. en

Grozījums Nr. 231
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj ar 
šādu:
“2. Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem, 
nodrošinot degvielu ar zemu oglekļa 
saturu, līdz 2020. gada 31. decembrim 
cik vien iespējams pakāpeniski par 10 % 
samazināt aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisiju uz vienu piegādātās 
degvielas vai enerģijas vienību, 
piegādājot degvielu ar zemu oglekļa 
saturu, par pamatu ņemot 5. punkta 
b) apakšpunktā minēto degvielas 
pamatstandartu. Šis samazinājums
sasniedz:”

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi stimulēt pieprasījumu pēc degvielas ar zemu oglekļa saturu un tās pārdošanu.

Grozījums Nr. 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
“a) 6 % līdz 2020. gada 31. decembrim. 
Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem, 
veicot šo samazinājumu, paredzēt šādu 
starpposma mērķi: 4 % līdz
2018. gadam;”

Or. en

Grozījums Nr. 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktu aizstāj ar šādu:
“ii) jebkādas (tostarp oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas vai oglekļa 
uztveršanas un izlietošanas transporta 
vajadzībām) tehnoloģijas izmantošana, 
kas ļauj uz vienu enerģijas vienību 
samazināt aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, ko rada piegādātā degviela 
vai enerģija;”

Or. en

Pamatojums

Neizbēgamo izplūdes gāzu (piemēram, tērauda ražošanā iegūtā oglekļa oksīda (CO)) 
reģenerācijai ir ievērojams potenciāls etanola vai cita veida šķidrā kurināmā ražošanā 
transporta vajadzībām, izmantojot mikrobioloģiskās fermentācijas procesu.
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Grozījums Nr. 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punktā pievieno šādu 
ca) apakšpunktu:
“ca) lai panāktu atbilstību pirmajā daļā 
minētajam mērķim, dalībvalstis 
nodrošina, ka biodegvielas, ko ražo no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem, 
cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem vai enerģijas kultūrām, 
maksimālā daļa nepārsniedz enerģijas 
daudzumu, kurš atbilst 5 % — aplēstajam 
īpatsvaram 2011. gada beigās — no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 235
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punktā pievieno šādu daļu:
“Piemērojot 2. punkta a) un 
b) apakšpunktu, katra dalībvalsts 
nodrošina, ka maksimālā tādas enerģijas 
daļa, ko ražo no biodegvielām, kuras 
veicina netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas, proti, V pielikumā uzskaitītās 
biodegvielas, nav lielāka par 3 % no 
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enerģijas galapatēriņa transportā 
attiecīgajā dalībvalstī 2020. gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 236
Anne Delvaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punktā pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis nodrošina, ka maksimālā no 
piegādātājiem saņemto tādu biodegvielu 
daļa, kas paredzētas a) un b) apakšpunkta 
piemērošanai, līdz 2017. gada 
31. decembrim nepārsniedz 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteikto maksimālo 
daļu.”

Or. en

Pamatojums

Maksimālās robežas piemērošana jāpaplašina, attiecinot to arī uz Degvielas kvalitātes 
direktīvu, kamēr spēkā stāsies netiešo zemes izmantojuma izmaiņu (Indirect Land-Use 
Changes — ILUC) reizinātāji, lai nodrošinātu ierobežojumu noteikšanu ILUC nolūkā izpildīt 
emisiju ietaupījumu mērķi 6 % apmērā. Tādēļ dalībvalstīm jāuzņemas atbildība par to, lai 
piegādātāji, izpildot Degvielas kvalitātes direktīvas saistības, tostarp ievērojot visus 
starpposma mērķus, nepārsniegtu maksimālo robežu.

Grozījums Nr. 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) iekļauj šādu 2.a punktu:
“2.a Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem 
lineārā veidā no 2020. gada samazināt 
aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju 
uz vienu piegādātās degvielas vai 
enerģijas vienību, lai sasniegtu mērķi —
10 % samazinājumu līdz 2025. gada 
31. decembrim, par pamatu ņemot 
5. punkta b) apakšpunktā minēto 
degvielas pamatstandartu.”

Or. en

Grozījums Nr. 238
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) iekļauj šādu 5.a punktu:
“5.a Biodegvielas un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, ko ņem vērā, piemērojot 
1. punkta prasības, nedrīkst būt 
izgatavotas no izejvielām, kuras iegūtas 
no lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
atlikumiem, izņemot, ja tiek sniegti 
pierādījumi tam, ka to izmantošanas 
rezultātā netiek samazinātas 
lauksaimnieciskās vai ekosistēmu 
funkcijas. Lauksaimniecisko atlikumu 
apjomu, kas lauksaimniecisku un 
ekoloģisku iemeslu dēļ jāsaglabā uz 
zemes, nosaka, pamatojoties uz reģionu 
un attiecīgā gadījumā uz apakšreģionu 
ekoloģisko un lauksaimnieciski 
ģeogrāfisko raksturojumu, tostarp, bet ne 
tikai uz augsnes organisko saturu, 
augsnes auglību, augsnes 
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mikrobioloģisko sastāvu, ūdensietilpību 
un oglekļa uzkrāšanu. Šā punkta 
noteikumi neattiecas uz izejvielām, kas 
tiek iegūtas no lauksaimnieciskajām 
atlikumiem, kurus savukārt iegūst, ārpus 
lauka pārstrādājot kultūraugus pārtikas 
vai citos produktos. Biodegvielas un 
bioloģiskais šķidrais kurināmais, ko ņem 
vērā, piemērojot 1. punkta prasības, 
nedrīkst būt izgatavotas no izejvielām, 
kuras iegūtas no mežsaimniecības 
atlikumiem, izņemot, ja tiek sniegti 
pierādījumi tam, ka to izmantošanas 
rezultātā netiek samazinātas ekosistēmu 
funkcijas.”

Or. en

Pamatojums

Lauksaimnieciskie atlikumi ir lauksaimniecības kultūraugu barības vielu avots un nodrošina 
aizsardzību pret augsnes eroziju un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. 
Lauksaimniecisko atlikumu, kas rodas ražas novākšanas procesā, savākšana pārmērīgi lielos 
apjomos var apdraudēt šīs ekoloģiskās funkcijas. Mežsaimniecības atlikumi ir barības vielu 
avots un aizsargā pret bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Šo atlikumu apjoms 
atkarībā no reģionāliem apstākļiem ir atšķirīgs, tādēļ to savākšana pārmērīgi lielos apjomos 
var apdraudēt ekoloģiskās funkcijas.

Grozījums Nr. 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj šādu 6. punktu: svītrots
‘6. Degvielas piegādātāji līdz katra gada 
31. martam dalībvalsts ieceltai iestādei 
ziņo par biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem, apjomiem un aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisijām uz 
enerģijas vienību, tostarp par aplēstajām 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
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emisijām, kā noteikts V pielikumā. 
Dalībvalstis minētos datus paziņo 
Komisijai.”

Or. en

Grozījums Nr. 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj šādu 6. punktu: svītrots
‘6. Degvielas piegādātāji līdz katra gada 
31. martam dalībvalsts ieceltai iestādei 
ziņo par biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem, apjomiem un aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisijām uz 
enerģijas vienību, tostarp par aplēstajām 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijām, kā noteikts V pielikumā. 
Dalībvalstis minētos datus paziņo 
Komisijai.”

Or. es

Grozījums Nr. 241
Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj šādu 6. punktu: svītrots
‘6. Degvielas piegādātāji līdz katra gada 
31. martam dalībvalsts ieceltai iestādei 
ziņo par biodegvielas ražošanas 
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paņēmieniem, apjomiem un aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisijām uz 
enerģijas vienību, tostarp par aplēstajām 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijām, kā noteikts V pielikumā. 
Dalībvalstis minētos datus paziņo 
Komisijai.”

Or. en

Grozījums Nr. 242
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj šādu 6. punktu: svītrots
‘6. Degvielas piegādātāji līdz katra gada 
31. martam dalībvalsts ieceltai iestādei 
ziņo par biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem, apjomiem un aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisijām uz 
enerģijas vienību, tostarp par aplēstajām 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijām, kā noteikts V pielikumā. 
Dalībvalstis minētos datus paziņo 
Komisijai.”

Or. de

Pamatojums

Tā kā zemes izmantojuma izmaiņas nevar zinātniski pārbaudīt, nav atbilstoša juridiskā 
pamatojuma sniegt šādu ziņojumu, tādēļ šis pienākums ir jāatceļ. Attiecībā uz zemi, kura no 
1989. līdz 2009. gadam tika izmantota dārzeņu ražošanai un kuras kopējā platība veidoja no 
1,52 līdz 1,53 mljrd. hektāru (+0,96 %), nav notikušas gandrīz nekādas izmantojuma 
izmaiņas. Tajā pašā laika periodā saražoto dārzeņu daudzums palielinājās par 52 % — no 
5,1 līdz 7,7 mljrd. tonnām —, bet saražoto biodegvielu daudzums visā pasaulē pieauga no 12 
līdz 72 milj. tonnām.
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Grozījums Nr. 243
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Degvielas piegādātāji līdz katra gada
31. martam dalībvalsts ieceltai iestādei 
ziņo par biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem, apjomiem un aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisijām uz enerģijas 
vienību, tostarp par aplēstajām netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijām, kā 
noteikts V pielikumā. Dalībvalstis minētos 
datus paziņo Komisijai.

6. No 2015. gada degvielas piegādātāji 
katru gadu dalībvalsts ieceltai iestādei ziņo 
par biodegvielas ražošanas paņēmieniem, 
apjomiem un aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisijām uz enerģijas vienību, tostarp 
par aplēstajām netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijām, kā noteikts V pielikumā. 
Dalībvalstis minētos datus paziņo 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Sākot no 2015. gada, jāpieprasa ziņojumi par netiešām zemes izmantojuma izmaiņām.

Grozījums Nr. 244
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Degvielas piegādātāji līdz katra gada 
31. martam dalībvalsts ieceltai iestādei 
ziņo par biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem, apjomiem un aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisijām uz enerģijas 
vienību, tostarp par aplēstajām netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijām, kā 
noteikts V pielikumā. Dalībvalstis minētos 
datus paziņo Komisijai.

6. Degvielas piegādātāji līdz katra gada 
31. martam dalībvalsts ieceltai iestādei 
ziņo par biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem, apjomiem un aprites cikla 
siltumnīcefekta gāzu emisijām uz enerģijas 
vienību. Dalībvalstis minētos datus paziņo 
Komisijai.

Or. en
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Pamatojums

Prasība sniegt ziņojumus par netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, pamatojoties uz 
apstrīdamiem zinātniskiem faktiem, nav attaisnojama. Tādēļ ziņošanas prasība tiek svītrota. 
Ja ziņojumi tiktu sniegti, pamatojoties uz netiešo zemes izmantojuma izmaiņu vērtībām, kā 
ierosina Komisija, tad tiktu pieņemts, ka biodegvielas rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
vēl nav zinātniski pierādīts. Hipotēze par netiešām zemes izmantojuma izmaiņām nav 
zinātniski pārbaudāma. Tādēļ tā nevar tikt izmantota kā atbilstošs tiesību akta priekšlikuma 
pamatojums.

Grozījums Nr. 245
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 5. punkta pirmās daļas ievadfrāzi 
aizstāj ar šādu:

svītrots

‘5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar šīs direktīvas 
10.a pantu, jo īpaši:”

Or. fr

Grozījums Nr. 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.a pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu 6.a punktu:
“6.a Lai panāktu atbilstību 2. punktā 
minētajiem mērķiem, dalībvalstis 
nodrošina, ka maksimālā kopējā 
piegādāto biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo daļa, ko ražo no labības 
un citiem cieti saturošiem augiem, cukuru 
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saturošiem augiem un eļļas augiem, nav 
lielāka par enerģijas daudzumu, kurš
atbilst Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā noteiktajai 
maksimālajai daļai.”

Or. en

Grozījums Nr. 247
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) 7.b panta 1. punkta 2. daļu svītro.

Or. de

Pamatojums

Lai izveidotu uzticamu ilgtspējīgu sistēmu, jāveic stingras un vienotas pārbaudes, kas visās 
dalībvalstīs ir vienādi piemērojamas gan tradicionālajām, gan modernajām biodegvielām. 
Izņēmumi attiecībā uz noteiktiem ražošanas atkritumiem un atlikumvielām rada situāciju, kad
tiek veicināta no tādām izejvielām ražotas biodegvielas izmantošana, kas neatbilst ilgtspējas 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 248
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktā pievieno šādu daļu:
“Provizorisks tādu atkritumu un atlikumu 
saraksts, ko var izmantot biodegvielu 
ražošanā, ir noteikts V pielikumā. Līdz 
[viens gads pēc šīs direktīvas spēkā 
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stāšanās datuma] Komisija ar īstenošanas 
aktu, ko pieņem saskaņā ar 11. panta 
3. punktā minēto konsultāciju procedūru, 
izstrādā kodus atkritumiem, kuri atbilstu 
katrai no V pielikumā uzskaitītajām 
izejvielām. Šiem kodiem jāatbilst 
saskaņotajam atkritumu sarakstam, kas 
noteikts pielikumā Komisijas 
Lēmumam 2000/532/EK.”

Or. en

Grozījums Nr. 249
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
‘2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 
1. jūlija. Iekārta “atrodas ekspluatācijā”, 
ja notiek fiziska biodegvielas ražošana.
Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā vai 
pirms minētā datuma, 1. punktā minētajā 
nolūkā biodegvielām jāpanāk 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 
vismaz 35 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un vismaz 50 % no 
2018. gada 1. janvāra.
Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu, 
ko iegūst, izmantojot biodegvielu, 
aprēķina saskaņā ar 7.d panta 1. punktu.”

Or. en
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Pamatojums

Biodegvielu izmantošanu nevajadzētu ierobežot, ieviešot stingrākus ilgtspējības kritērijus, 
agrāk, kā noteikts Direktīvā 2009/30/EK, jo alternatīvs kurināmais biodegvielai ir fosilie 
kurināmie, kuru ilgtspējības kritēriji nav noteikti. Tādu biodegvielu izmantošana, kuras 
nodrošina siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus vismaz 35 % apmērā, ir labāka nekā 
alternatīvais, proti, fosilais kurināmais.

Grozījums Nr. 250
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 
1. jūlija. Iekārta “atrodas ekspluatācijā”, 
ja notiek fiziska biodegvielas ražošana.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 35 % (bet 
ņemot vērā, ka siltumnīcefekta gāzu 
emisijas nav lielākas par 54,47 
gCO2eq/MJ).

Or. en

Pamatojums

Pieņemot Komisijas priekšlikumu, prasība izpildīt mērķi — 50 % līdz 2017. gadam, tiktu 
atlikta par vienu gadu, kā rezultātā panāktais siltumnīcefekta gāzu samazinājums būtu 
mazāks, kas apdraudētu klimata pārmaiņu politikas „ES 2020” mērķu sasniegšanu. Šis 
noteikums apdraudētu arī tiesisko noteiktību.

Grozījums Nr. 251
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 
1. jūlija. Iekārta “atrodas ekspluatācijā”, ja 
notiek fiziska biodegvielas ražošana.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija ir sākta. Iekārta “atrodas 
ekspluatācijā”, ja notiek fiziska 
biodegvielas ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 
1. jūlija. Iekārta “atrodas ekspluatācijā”, ja 
notiek fiziska biodegvielas ražošana.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2015. gada 
1. janvāra. Iekārta “atrodas ekspluatācijā”, 
ja notiek fiziska biodegvielas ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
1 pants – 2. punkts – a apakšpunkts
98/70/EK
7.b pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 1. jūlija. 
Iekārta “atrodas ekspluatācijā”, ja notiek 
fiziska biodegvielas ražošana.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielu, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 50 % attiecībā 
uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 1. jūlija. 
Iekārta “atrodas ekspluatācijā”, ja notiek 
fiziska biodegvielas ražošana.

Or. fr

Pamatojums

Noteiktais minimālais robežlīmenis 60 % apmērā ir pārāk augsts, un tas mazinās vēlmi veikt 
pētniecību un investēt inovatīvos moderno biodegvielu ražošanas veidos, tādējādi mazinot 
industrializācijas potenciālu un kaitējot mērķa — veicināt moderno biodegvielu plašāku 
ienākšanu tirgū — sasniegšanai.

Grozījums Nr. 254
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā vai 
pirms minētā datuma, 1. punktā minētajā 
nolūkā biodegvielām jāpanāk 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 
vismaz 35 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un vismaz 50 % no 
2018. gada 1. janvāra.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 255
Erik Bánki
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā vai 
pirms minētā datuma, 1. punktā minētajā 
nolūkā biodegvielām jāpanāk
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums
vismaz 35 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un vismaz 50 % no 
2018. gada 1. janvāra.

No 2017. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisiju ietaupījumam, ko panāk, 
izmantojot biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, un ko ņem vērā 
1. punktā minētajā nolūkā, jābūt vismaz 
50 % (tomēr ņemot vērā, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisijas nav lielākas 
par 41,9 gCO2eq/MJ). No 2018. gada 
1. janvāra šim siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ietaupījumam jābūt vismaz 60 % 
(tomēr ņemot vērā, ka siltumnīcefekta 
gāzu emisijas nav lielākas par 33,52 
gCO2eq/MJ) attiecībā uz biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo, ko ražo 
iekārtās, kuru ekspluatācija sākta 
2017. gada 1. janvārī vai pēc minētā 
datuma.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot Komisijas priekšlikumu, prasība izpildīt mērķi — 50 % līdz 2017. gadam, tiktu 
atlikta par vienu gadu, kā rezultātā panāktais siltumnīcefekta gāzu samazinājums būtu 
mazāks, kas apdraudētu klimata pārmaiņu politikas „ES 2020” mērķu sasniegšanu. Šis 
noteikums apdraudētu arī tiesisko noteiktību.

Grozījums Nr. 256
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā vai pirms 
minētā datuma, 1. punktā minētajā nolūkā 

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2015. gada 1. janvārī vai 
pirms minētā datuma, 1. punktā minētajā 
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biodegvielām jāpanāk siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ietaupījums vismaz 35 % līdz 
2017. gada 31. decembrim un vismaz 50 % 
no 2018. gada 1. janvāra.

nolūkā biodegvielām jāpanāk 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 
vismaz 35 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un vismaz 50 % no 
2018. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šī direktīva stāsies spēkā ne ātrāk kā 2013. gada beigās, pusgads nav pietiekams 
termiņš, lai pielāgotu pieejamo tehnoloģiju šīs direktīvas prasībām. Turklāt nozare tam vēl 
nav gatava, jo 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/30/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, 
paredzēja, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums būs vismaz 60 % attiecībā uz 
biodegvielu, ko ražo ar iekārtām, kuru ekspluatācija sākta 2017. gada 1. janvārī vai pēc 
minētā datuma.

Grozījums Nr. 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu, 
ko iegūst, izmantojot biodegvielu, aprēķina 
saskaņā ar 7.d panta 1. punktu.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu, 
ko iegūst, izmantojot biodegvielu, aprēķina 
saskaņā ar 7.d panta 1. punktu un ņem 
vērā kopējos SEG emisiju ietaupījumus 
attiecībā uz biodegvielu, sākot no 
ražošanas brīža līdz ietekmei uz enerģiju, 
ko izmanto, lai izgatavotu galīgo degvielu. 
Tādēļ ir jāmaina metodoloģija, ko 
izmanto, lai panāktu reālistisku oglekļa 
dioksīda emisiju samazinājumu no 
atsevišķiem biodegvielas veidiem aprites 
cikla novērtējumu, jo katrai biodegvielai 
(pilnai vai daļējai) būs atšķirīga ietekme 
uz gatavo degvielu.

Or. en

Pamatojums

Aprēķinot SEG bilanci attiecībā uz biodegvielām, jāņem vērā pilna aprites cikla degvielas 
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ražošana, tostarp lejupējais efekts, ko rada oglekļa dioksīda emisiju ietaupījumi.

Grozījums Nr. 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pantā pievieno šādu 2.a punktu:
“2.a Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ražo no izejvielām, kas 
iegūtas, ievērojot ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanas praksi, kuras rezultātā 
tiek saglabāta vai palielināta ekosistēmu 
oglekļa krāja, saglabāta bioloģiskā 
daudzveidība un aizsargāta augsnes 
auglība un organiskais ogleklis augsnē, 
veicināta ūdens resursu saglabāšana, un 
kam ir minimāla ietekme uz ūdens 
pieejamību, kvalitāti un barības vielu un 
minerālu līdzsvaru.”

Or. en

Grozījums Nr. 259
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem 
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apgabaliem, lai nolemtu, uz kurām 
pļavām attiecas pirmās daļas 
c) apakšpunkts.”

Or. en

Pamatojums

Komisija cenšas iegūt pilnvaras pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz jautājumiem, kas skar 
visu biodegvielas ražošanas nozari, un tas var apdraudēt lauksaimnieku un investoru tiesisko 
paļāvību. Tādēļ šie jautājumi arī turpmāk jārisina, ievērojot parasto likumdošanas 
procedūru.

Grozījums Nr. 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
kritērijiem un ģeogrāfiskajiem 
apgabaliem, lai nolemtu, uz kurām 
pļavām attiecas pirmās daļas 
c) apakšpunkts.”

Or. en

Grozījums Nr. 261
Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
“4. Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, neražo no izejvielām, 
kuras iegūtas no zemes platības ar 
augstu oglekļa koncentrāciju, t. i., no 
zemes, kurai 2008. gada janvārī vai pēc 
minētā datuma bija viens no šiem 
statusiem neatkarīgi no tā, vai zemei 
joprojām ir šāds statuss:
a) mitrāji, t. i., zeme, ko klāj ūdens vai 
kas ir piesātināta ar ūdeni nepārtraukti 
vai ievērojamu gada daļu;
b) citi dabiski atjaunojušies meži;
c) stādītie meži.”

Or. en

Grozījums Nr. 262
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu 5.a punktu:
“5.a ņemot vērā 7.a panta 2. punkta a), 
b) un c) apakšpunkta nosacījumus, tādas 
izejvielas biodegvielu un biokurināmo 
ražošanai, kuras izmanto piemaisījumu 
mērķa aprēķināšanai, netiek iegūtas no 
valstīm, uz kuru platībām attiecas 4. un 
5. punkts un kurās izejvielu ražošanas 
gada laikā ir notikušas būtiskas 
izmaiņas.”

Or. de
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Pamatojums

Vairāk nekā 70 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas rodas no biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, radījušas izmaiņas lietusmežu teritoriju un purvu 
zemes izmantojumā. Tādēļ biodegvielas, kas tiek ražotas, balstoties uz šīm zemes izmantojuma 
izmaiņām, nebūtu jāņem vērā. Tādējādi varētu samazināt gan siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas rodas šajās valstīs, kā arī tās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Grozījums Nr. 263
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.b pants – 6. punkts – 1.a, 1.b un 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 6. punktā pievieno šādas daļas:
“Biodegvielu, ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, nedrīkst ražot no 
atkritumiem vai atlikumiem, ja tas 
apdraud Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem, 
ar ko atceļ noteiktas direktīvas, 
piemērošanu un mērķu sasniegšanu.
Īpaši biodegvielu, ko ņem vērā nolūkos, 
kuri minēti 1. punktā, nedrīkst ražot no 
atkritumiem vai atlikumiem, uz kuriem 
attiecas atkārtotas izmantošanas un 
pārstrādes mērķi saskaņā ar 
Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 
2. punktu vai dalībvalstu pieņemtie 
pasākumi attiecībā uz bioloģiskiem 
atkritumiem saskaņā ar minētās 
direktīvas 22. pantu.
Atkritumu apsaimniekošanas 
programmās un atkritumu rašanās 
novēršanas pasākumos, ko saskaņā ar 
Direktīvas 2008/98/EK V nodaļu izstrādā 
dalībvalstis, ņem vērā atkritumu un 
atlikumu izmantošanu biodegvielas 
ražošanā.”

Or. en
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Grozījums Nr. 264
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a direktīvas 7.c panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:
“5. Komisija pieņem lēmumus saskaņā 
ar šā panta 4. punktu tikai tad, ja 
attiecīgais nolīgums vai shēma ievēro 
atbilstīgos uzticamības, pārredzamības 
un neatkarīgas revīzijas standartus un 
pietiekami aizsargā trešo pušu tiesības.
Trešās puses ir pamatiedzīvotāju un 
vietējo iedzīvotāju kopienas vai jebkuras 
citas saimnieciskās darbības skartās 
personas, ja tām pieder tādas zemes 
īpašuma vai valdījuma tiesības, no kuras 
tiek iegūtas izejvielas biodegvielas vai 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanai.
Šādu nolīgumu vai shēmu uzskata par 
atbilstošu punkta pirmajā daļā minētajiem 
standartiem tikai tad, ja tajā ir ietvertas 
šādas prasības:
a) trešo pušu tiesību aizsardzība:
i) pirms saimnieciskās darbības 
atļaušanas saskaņā ar nolīgumu vai 
shēmu, veic trešo pušu tiesību izpēti. 
Izpēte tiek dokumentēta;
ii) pirms saimnieciskās darbības 
uzsākšanas jāsaņem pušu brīvprātīga, 
iepriekšēja un apzināta piekrišana;
iii) ievēro trešo pušu tiesības;
iv) trešām pusēm, kuru tiesības 
nelabvēlīgi skārusi saimnieciskā darbība, 
piešķir pienācīgu kompensāciju;
b) obligātais uzticamas un neatkarīgas 
revīzijas standartu kopums:
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v) revidentus akreditē saskaņā ar 
atbilstošiem starptautiskajiem 
standartiem;
vi) visus interešu konfliktus starp 
revidentiem un uzņēmumiem atklāj, 
izskata un novērš, ievērojot skaidri 
definētas un efektīvas procedūras;
vii) revīzijas uz vietas veic vismaz reizi 
gadā, ievērojot skaidri definētas, 
dokumentētas un publiskotas procedūras. 
Revīzijas tiek dokumentētas;
viii) revīzijas procesā konsultējas ar 
trešām pusēm. Konsultēšanās tiek 
dokumentēta;
ix) neatbilstības gadījumus atklāj un 
atrisina, ievērojot skaidri definētas un 
efektīvas procedūras. Šajās procedūrās ir 
noteikti termiņi atbilstības panākšanai, un 
paredzēta atsevišķu darbības veidu vai 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā sūtījumu izslēgšana no 
nolīguma vai shēmas gadījumā, ja 
atbilstība netiek panākta attiecīgajā 
termiņā;
c) obligāto pārskatāmības standartu 
kopums:
x) nolīgumu vai shēmu publicē tīmekļa 
vietnē. Visas nolīguma vai shēmas 
neatņemamās sastāvdaļas apvieno vienā 
dokumentā;
xi) to uzņēmumu sarakstu, uz kuriem 
attiecas konkrētais nolīgums vai shēma, 
kā arī attiecīgo sertifikātu kopijas, publicē 
tajā pašā tīmekļa vietnē;
xii) Komisijas saskaņā ar 4. punktu 
pieņemtos lēmumus publicē tajā pašā 
tīmekļa vietnē.
Jānodrošina, īpaši trešām pusēm, visu x) 
līdz xii) punktā minēto dokumentu 
tulkojums izejvielu izcelsmes valsts 
oficiālajā valodā(-s).
Darbības, kas norādītas i) līdz iii) un 
viii) punktā, trešās puses var īstenot ar 
savu pārstāvju atbalstu.
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Dokumentus, kas norādīti i), vii) un 
viii) punktā, glabā vismaz piecus gadus un 
pēc pieprasījuma nodod Komisijas rīcībā.
Nolīgumā vai shēmā paredz noteikumus, 
kas ļauj Komisijai izmantot 7.c panta 
6.d punkta pirmajā daļā minētās 
pilnvaras.
Siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu 
mērīšanas shēmas atbilst arī V pielikumā 
noteiktajām metodoloģijas prasībām. Kā 
minēts 7.b panta 3. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā, bioloģiski 
daudzveidīgu platību sarakstos iekļautās 
platības atbilst attiecīgajiem 
objektivitātes standartiem un ir saskaņā 
ar starptautiski atzītiem standartiem, kā 
arī to sakarā ir paredzētas atbilstīgas 
pārsūdzības procedūras.”

Or. en

Grozījums Nr. 265
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b direktīvas 7.c panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu:
“6. Saskaņā ar 6.a punktu lēmumus 
atbilstīgi 4. punktam pieņem saskaņā ar 
11. panta 3. punktā minēto konsultāciju 
procedūru, ņemot vērā sabiedrības 
novērojumus, kas saņemti atbilstīgi 
6.a punktam. Neierobežojot 6.d punkta 
prasības, šādi lēmumi ir spēkā ilgākais 
piecus gadus.
Gadījumos, kad Komisija paredz, ka 
lēmums atbilstīgi 4. punktam var tikt 
pieņemts, to publicē pārskatāmības 
platformā, kas minēta 24. pantā 
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Direktīvā 2009/28/EK. Visas nolīguma vai 
shēmas neatņemamās sastāvdaļas apvieno 
vienā dokumentā. Komisija publicē 
paziņojumu, kurā tā aicina sabiedrību 
iesniegt novērojumus saistībā ar 
nolīgumu vai shēmu. Laika periods 
novērojumu iesniegšanai ir vismaz divi 
mēneši no paziņojuma publicēšanas 
dienas.
Komisija publicē ziņojumu par nolīgumu 
vai shēmu pārskatāmības platformā. 
Ziņojuma sagatavošanā Komisija var
izmantot trešo pušu sniegto informāciju. 
Visus interešu konfliktus saistībā ar 
jebkuru ziņojuma sagatavošanā iesaistītu 
personu konstatē, izskata un novērš.
Pēc lēmuma pieņemšanas atbilstīgi 
4. punktam, nolīgumu vai shēmu publicē 
pārskatāmības platformā. Visas nolīguma 
vai shēmas neatņemamās sastāvdaļas 
apvieno vienā dokumentā.
Lēmumos, ko pieņem atbilstīgi 
4. punktam, norāda, ka jebkura fiziska vai 
juridiska persona var iesniegt Komisijai 
informāciju, ja tai ir pamatotas bažas par 
nolīguma vai shēmas darbību. Komisija 
atbild divu mēnešu laikā, norādot, vai tā ir 
paredzējusi veikt turpmākus pasākumus.
Ja pieejamā informācija rada šaubas par 
to, vai nolīgums vai shēma, par kuru ir 
pieņemts lēmums atbilstīgi 4. punktam, 
joprojām atbilst 5. punkta prasībām, 
Komisija izvērtē nolīguma vai shēmas 
praktisko darbību. Tādēļ Komisija ir 
pilnvarota piekļūt visiem attiecīgajiem 
dokumentiem, kas tiek sastādīti vai glabāti 
nolīguma vai shēmas darbības 
nodrošināšanai.
Ja sākotnējie pierādījumi apstiprina 
nopietnus trūkumus nolīguma vai shēmas 
darbībā, Komisija nekavējoties aptur 
atbilstīgi 4. pantam pieņemto lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kas pieņemts 
saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru. Apturēšanu 
tādā pašā veidā atsauc, ja Komisija 
izvērtējumā secina, ka jautājums ir 
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atrisināts.”

Or. en

Grozījums Nr. 266
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.c punkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.c pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c direktīvas 7.c pantā pievieno 
9.a punktu:
“9.a Līdz [viens gads pēc šīs Direktīvas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, kurā ietverts pārskats par 
nolīgumu vai brīvprātīgo shēmu darbību, 
par ko pieņemts lēmums atbilstīgi 
4. punktam, un norādīta paraugprakse. 
Ziņojumu sastāda, pamatojoties uz labāko 
pieejamo informāciju, kas iegūta, tostarp 
konsultējoties ar ieinteresētajām 
personām, un uz nolīgumu vai shēmu 
piemērošanā iegūto praktisko pieredzi. 
Ziņojumā ņem vērā attiecīgos 
starptautiski atzītos, tostarp Starptautiskās 
Standartizācijas organizācijas un 
ISEAL Alliance izstrādātos, standartus un 
pamatnostādnes. Saistībā ar katru 
nolīgumu un shēmu ziņojumā, cita starpā, 
analizē šādus aspektus:
– revīziju neatkarība, modalitāte un 
biežums,
– pieejamība un pieredze neatbilstības 
konstatēšanas un novēršanas metožu 
piemērošanā,
– pārskatāmība, jo īpaši attiecībā uz 
shēmas pieejamību, tulkojumu 
nodrošinājumu izejvielu izcelsmes valstu 
un reģionu valodās, sertificēto uzņēmumu 
saraksta un attiecīgo sertifikātu 
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pieejamību, revidentu ziņojumu 
pieejamību,
– ieinteresēto personu iesaiste, jo īpaši 
saistībā ar pamatiedzīvotāju un vietējo 
kopienu informēšanu shēmas izstrādes un 
pārskatīšanas, kā arī revīziju laikā,
– shēmas vispārējā stingrība, jo īpaši 
revidentu un attiecīgo shēmas struktūru 
akreditācijas, kvalifikācijas un 
neatkarības noteikumu ziņā,
– jaunākā tirgus informācija saistībā ar 
shēmu.
Paraugprakses veicināšanas nolūkā 
Komisija, ņemot vērā ziņojumu, 
vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par grozījumiem direktīvas 
noteikumos attiecībā uz brīvprātīgajām 
shēmām.”

Or. en

Grozījums Nr. 267
Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.c pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a direktīvas 7.c punktā pievieno šādu 
9.a punktu:
“9.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai 
novērstu situāciju, ka izejvielas tiek 
klasificētas kā atkritumi gadījumā, ja tās 
neatbilst Direktīvas 2008/98/EK 4. panta 
vai līdzīgas atkritumu rašanās novēršanas 
un apsaimniekošanas programmas 
prasībām. Šos deleģētos aktus pieņem līdz 
2015. gada 31. decembrim atkarībā no tā, 
kuras izejvielas nav uzskatāmas par 
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atkritumiem šīs direktīvas nozīmē.”

Or. en

Grozījums Nr. 268
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Piemērojot 7.a pantu un 7.b panta 
2. punktu, aprites cikla aprēķināšanu 
siltumnīcefekta gāzu emisijai no 
biodegvielām veic šādi:
a) ja siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu standartvērtība 
biodegvielas ražošanas metodei ir 
noteikta IV pielikuma A vai B daļā un ja 
el vērtība, kas šīm biodegvielām 
aprēķināta saskaņā ar IV pielikuma 
C daļas 7. punktu, ir vienāda ar nulli vai 
ir zem nulles, un ja aplēstās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas, kas 
noteiktas saskaņā ar V pielikuma B daļu, 
ir vienādas ar nulli, tad izmanto minēto 
standartvērtību;
b) izmanto faktisko vērtību, ko aprēķina 
saskaņā ar IV pielikuma C daļā noteikto 
metodoloģiju, pieskaitot netiešā zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas, kas 
noteiktas V pielikumā;
c) izmanto vērtību, ko aprēķina kā 
IV pielikuma C daļas 1. punktā minēto 
formulas reizinātāju summu, ja 
IV pielikuma D vai E daļā nesummētās 
sākuma vērtības var izmantot kā dažus 
reizinātājus, un faktiskās vērtības, ko 
aprēķina saskaņā ar IV pielikuma 
C daļā noteikto metodoloģiju, visiem 
citiem reizinātājiem, pieskaitot netiešo
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zemes izmantojuma izmaiņu emisijas, kas 
noteiktas V pielikumā.”

Or. en

Grozījums Nr. 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Piemērojot 7.a pantu un 7.b panta 
2. punktu, aprites cikla aprēķināšanu 
siltumnīcefekta gāzu emisijai no 
biodegvielām veic šādi:
a) ja siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu standartvērtība 
biodegvielas ražošanas metodei, tostarp 
V pielikumā minētās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu vērtības, ir 
noteiktas IV pielikuma A vai B daļā un 
ja el vērtība, kas šīm biodegvielām 
aprēķināta saskaņā ar IV pielikuma 
C daļas 7. punktu, ir vienāda ar nulli vai 
ir zem nulles, tad izmanto minēto 
standartvērtību;
b) izmanto faktisko vērtību, ko aprēķina 
saskaņā ar IV pielikuma C daļā noteikto 
metodoloģiju; vai
c) izmanto vērtību, ko aprēķina kā 
IV pielikuma C daļas 1. punktā minēto 
formulas reizinātāju summu, ja 
IV pielikuma D vai E daļā nesummētās 
sākuma vērtības var izmantot kā dažus 
reizinātājus, un faktiskās vērtības, ko 
aprēķina saskaņā ar IV pielikuma 
C daļā noteikto metodoloģiju, visiem 
citiem reizinātājiem, pieskaitot netiešo
zemes izmantojuma izmaiņu emisijas, kas 
noteiktas V pielikumā.”
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Or. en

Grozījums Nr. 270
Anne Delvaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
“a) ja siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu standartvērtība 
ražošanas metodei ir noteikta 
IV pielikuma A vai B daļā un ja edl
vērtība, kas šīm biodegvielām vai 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem 
aprēķināta saskaņā ar IV pielikuma 
C daļas 7. punktu, ir vienāda ar nulli vai 
ir zem nulles, tad izmanto minēto 
standartvērtību, pieskaitot netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas, kas 
noteiktas IV pielikuma C daļas 
19.a punktā;”

Or. en

Pamatojums

Netiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju iekļaušana biodegvielu radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķinā, sākot no 2018. gada.

Grozījums Nr. 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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



PE513.033v01-00 38/92 AM\937596LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
“a) ja siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu standartvērtība 
ražošanas metodei ir noteikta 
IV pielikuma A vai B daļā un ja edl
vērtība, kas šīm biodegvielām vai 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem 
aprēķināta saskaņā ar IV pielikuma 
C daļas 7. punktu, ir vienāda ar nulli vai 
ir zem nulles, tad izmanto minēto 
standartvērtību;”

Or. en

Grozījums Nr. 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) panta 1. punktā pievieno šādu daļu:
“Dalībvalstis nodrošina, ka a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos aprēķinos 
iekļauj netiešo zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas saskaņā ar V pielikumu, 
ja tās pārsniedz Direktīvas 2009/28/EK 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktā 
noteikto maksimālo daļu.”

Or. en

Pamatojums

Norāde uz tādu netiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju iekļaušanu biodegvielas radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinā, kas pārsniedz maksimālo robežu.
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Grozījums Nr. 273
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
kas pieņemts saskaņā ar 11. panta 
3. punktā minēto konsultāciju procedūru, 
var nolemt, ka ziņojumi, kas minēti 
3. punktā, satur pareizus datus, kas ļauj 
mērīt siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
tādu biodegvielas izejvielu audzēšanas, ko 
tipiski ražo attiecīgajās teritorijās, 
7.b panta 2. punkta nolūkā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 274
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
IV pielikuma B un E daļas aplēsto tipisko 
vērtību un standartvērtību labošanu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
IV pielikuma B un E daļas aplēsto tipisko 
vērtību un standartvērtību labošanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 276
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz V pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pārskatot ierosinātās kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
vērtības; nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam; attiecīgā gadījumā ietverot 
papildu vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 19. apsvērumam un 7.a panta 6. punktam.
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Grozījums Nr. 277
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz V pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehnikas attīstībai, tostarp 
pārskatot ierosinātās kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
vērtības; nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam; attiecīgā gadījumā ietverot 
papildu vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 278
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz V pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pārskatot ierosinātās kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
vērtības; nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam; attiecīgā gadījumā ietverot 
papildu vērtības, ja tirgū parādās jaunas 

svītrots
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biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem.

Or. fr

Grozījums Nr. 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz V pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pārskatot ierosinātās kultūraugu grupu 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
vērtības; nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam; attiecīgā gadījumā ietverot 
papildu vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 280
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
V pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu vērtības; 
nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam; attiecīgā gadījumā ietverot 
papildu vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas celulozes 
un lignocelulozes materiāliem.

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
V pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai un netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu vērtību noteikšanu 
katram darbības gadam saskaņā ar 
V pielikumu; nosakot jaunas vērtības 
sīkākam sadalījumam (proti, izejvielu 
līmenī); attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielas; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas celulozes 
un lignocelulozes materiāliem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai noteiktu netiešo zemes izmantojuma izmaiņu emisiju vērtību 
katram gadam.

Grozījums Nr. 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
V pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu vērtības; nosakot 
jaunas vērtības sīkākam sadalījumam; 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
V pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu vērtības; nosakot 
jaunas vērtības sīkākam sadalījumam; 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 
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netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas celulozes 
un lignocelulozes materiāliem.

netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas celulozes 
un lignocelulozes materiāliem, ar 
nosacījumu, ka ar deleģētajiem aktiem 
tiek atbalstīta inovatīvu tehnoloģiju 
pētniecība un izstrāde, vienlaikus ņemot 
vērā nepieciešamību pastiprināt 
dīzeļdegvielas piegādes drošību, ko 
izmanto lielākajai daļai Eiropas 
automobiļu.

Or. fr

Pamatojums

Lai neradītu nedrošību, kas mazinātu vēlmi investēt, plānoto pasākumu mērķis būs 
pētniecības un izstrādes sekmēšana dalībvalstīs un tirgus vajadzību apmierināšana, ņemot 
vērā Eiropas automobiļu specifiku.

Grozījums Nr. 282
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
V pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu vērtības; nosakot 
jaunas vērtības sīkākam sadalījumam; 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas celulozes 
un lignocelulozes materiāliem.

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
V pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu vērtības; nosakot 
jaunas vērtības sīkākam sadalījumam; 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas, pārskatot 
biodegvielu kategorijas, kam piemēro 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju nulles vērtību; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas celulozes 
un lignocelulozes materiāliem. Iespēju 
robežās ar šiem deleģētajiem aktiem ir 
jāsekmē tādu inovatīvu un efektīvu 
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tehnoloģiju izstrāde, kas risina vides 
problēmas.

Or. fr

Grozījums Nr. 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Lai aizsargātu jau veiktās investīcijas 
attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā vai 
pirms minētā datuma, šīs direktīvas 
V pielikumā minēto netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas līdz 
2017. gada 31. decembrim neņem vērā, 
saskaņā ar 1. punktu aprēķinot kopējo 
tādu biodegvielu patēriņa daļu, ko ražo no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem, 
cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem vai citām zemē audzētām 
enerģijas kultūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 7. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots
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“7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz IV pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pievienojot vērtības turpmākām 
biodegvielas ražošanas paņēmieniem no 
tiem pašiem vai citiem izejmateriāliem un 
grozot C daļā noteikto metodiku.”

Or. en

Grozījums Nr. 285
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 7. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
“7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz IV pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pievienojot vērtības turpmākām 
biodegvielas ražošanas paņēmieniem no 
tiem pašiem vai citiem izejmateriāliem un 
grozot C daļā noteikto metodiku.”

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 286
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 7. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 7. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
“7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz IV pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, tostarp 
pievienojot vērtības turpmākām 
biodegvielas ražošanas paņēmieniem no 
tiem pašiem vai citiem izejmateriāliem un 
grozot C daļā noteikto metodiku.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 7.d pantā ir ietverti būtiski šīs direktīvas elementi, un tādēļ tā neietilpst deleģēto 
aktu piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 287
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
IV pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pievienojot 
vērtības turpmākām biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem no tiem pašiem vai citiem 
izejmateriāliem un grozot C daļā noteikto 
metodiku.

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz 
IV pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pievienojot 
vērtības turpmākām biodegvielas ražošanas 
paņēmieniem no tiem pašiem vai citiem 
izejmateriāliem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 19. apsvērumam un 7.a panta 6. punktam.
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Grozījums Nr. 288
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu 8.a punktu:
“8.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai 
noteiktu sīki izstrādātas definīcijas, 
tostarp tehniskās specifikācijas, kas 
nepieciešamas IV pielikuma C daļas 
9. punktā noteiktajām kategorijām.”

Or. es

Grozījums Nr. 289
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
7.d pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pievieno šādu 8.b punktu:
“8b Komisija līdz 2015. gada 
31. decembrim iesniedz leģislatīvā akta 
priekšlikumu, lai iekļautu citus netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu mazināšanas 
pasākumus, piemēram, blakusproduktu 
izmantošanu, ražības palielināšanu, 
ražošanas efektivitāti un kultūraugu 
ražošanu pamestās vai neizmantotās 
zemēs, piešķirot prēmijas, kādas 
paredzētas biomasai, kuru iegūst no 
augsnes, kas atbilst IV pielikuma C daļas 
8. punktā noteiktajam.”

Or. es
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Grozījums Nr. 290
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 98/70/EK
8.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. direktīvas 8.a panta 3. punktu groza 
šādi:

svītrots

‘3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz 2. punktā noteiktā degvielas 
MMT satura ierobežojuma pārskatīšanu. 
Pārskatīšanas pamatā izmanto tā 
vērtējuma rezultātus, ko veic, izmantojot 
1. punktā minēto testēšanas metodoloģiju. 
Ja riska novērtējumā būs attiecīgs 
pamatojums, to var samazināt līdz nullei. 
To nevar palielināt, ja riska pamatojumā 
nav attiecīga pamatojuma.”

Or. fr

Grozījums Nr. 291
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
9. pants – 2.a punkts (jauns)

 Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a direktīvas 9. pantā pievieno šādu 
2.a punktu:
“2.a Komisijai pastāvīgi jāuzrauga 
biodegvielu rādītāji visos laika apstākļos, 
kādi ir sastopami Eiropas Savienībā, lai 
nodrošinātu, ka transportlīdzekļos 
izmantotās biodegvielas kvalitātes 
rezultātā nepalielinās piesārņojošas
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emisijas, oglekļa dioksīds vai 
nepasliktinās transportlīdzekļa vispārējā 
veiktspēja.
Ja nepieciešams, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šīs 
direktīvas I vai II pielikuma pielāgošanu 
zinātnes un tehniskas attīstībai, lai 
ieviestu konkrētus parametrus, testu 
limitus un testēšanas metodes.”

Or. en

Pamatojums

Tradicionālo biodegvielu standartu uzraudzība ir pamatota, lai nodrošinātu patērētājiem 
augstas kvalitātes ražojumus. Vajadzības gadījumā Direktīvā 98/70/EK jāparedz svarīgākie 
parametri biodegvielu kvalitātes nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 292
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a direktīvas 9. pantā pievieno šādu 
2.a punktu:
“2.a Komisijai pastāvīgi jāuzrauga 
biodegvielu rādītāji visos laika apstākļos, 
kādi ir sastopami Eiropas Savienībā, lai 
nodrošinātu, ka transportlīdzekļos 
izmantotās biodegvielas kvalitātes 
rezultātā nepalielinās piesārņojošas
emisijas, oglekļa dioksīds vai 
nepasliktinās transportlīdzekļa vispārējā 
veiktspēja.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz šīs direktīvas I vai 
II pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, lai vajadzības 
gadījumā ieviestu konkrētus parametrus, 
testu limitus un testēšanas metodes.”
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Or. en

Pamatojums

Tradicionālās biodegvielas standarti jāuzrauga, lai nodrošinātu augstas kvalitātes ražojumu 
pieejamību patērētājiem. Vajadzības gadījumā Direktīvā 98/70/EK jāparedz parametri 
biodegvielu kvalitātes nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 293
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 98/70/EK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. lēmuma 10. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

‘1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz I, II un III pielikuma minēto 
analītisko metožu pielāgošanu zinātnes 
un tehniskas attīstībai.”

Or. fr

Grozījums Nr. 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 98/70/EK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz I, 
II un III pielikuma minēto analītisko 
metožu pielāgošanu zinātnes un tehniskas 
attīstībai.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 10.a pantu 
attiecībā uz I, II un III pielikuma minēto 
analītisko metožu pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai.
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Or. en

Grozījums Nr. 295
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. iekļauj šādu 10.a pantu: svītrots
“10.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.
2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 
7.d panta 7. punktā, 8.a panta 3. punktā 
un 10. panta 1. punktā, deleģē uz 
nenoteiktu laiku, sākot ar šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienu.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 
7.d panta 7. punktā, 8.a panta 3. punktā 
un 10. panta 1. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek 
izbeigta minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšana. Tas stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
vai arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. 
Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos 
aktus.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā vienlaikus par to informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.
5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
7.a panta 5. punktu, 7.b panta 3. punkta 
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otro daļu, 7.d panta 5. punktu, 7.d panta 
6. punktu, 7.d panta 7. punktu, 8.a panta
3. punktu un 10. panta 1. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā 
akta paziņošanas Eiropas Parlamentam 
un Padomei nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Minēto 
termiņu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas pagarina par 
2 mēnešiem.”

Or. fr

Grozījums Nr. 296
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 
7.d panta 7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 
10. panta 1. punktā, deleģē uz nenoteiktu 
laiku, sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienu.

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 7. punktā, 
8.a panta 3. punktā un 10. panta 1. punktā, 
deleģē Komisijai uz pieciem gadiem, sākot 
ar [šī grozījumu tiesību akta spēkā 
stāšanās diena]. Komisija ne vēlāk kā 
deviņus mēnešus pirms šā piecu gadu 
perioda sastāda ziņojumu attiecībā uz 
pilnvaru deleģēšanu. Pilnvaru deleģēšana 
tiek automātiski pagarināta uz tādiem 
pašiem laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst Eiropas Parlamenta standarta formulējumam par deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 
7.d panta 7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 
10. panta 1. punktā, deleģē uz nenoteiktu 
laiku, sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienu.

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 8.a panta 3. punktā un 
10. panta 1. punktā, deleģē uz nenoteiktu 
laiku, sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienu.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 
7.d panta 7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 
10. panta 1. punktā, deleģē uz nenoteiktu 
laiku, sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienu.

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 7. punktā, 
7.d panta 8.a punktā, 8.a panta 3. punktā 
un 10. panta 1. punktā, deleģē uz 
nenoteiktu laiku, sākot ar šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienu.

Or. es

Grozījums Nr. 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 
7.d panta 7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 
10. panta 1. punktā, deleģē uz nenoteiktu 
laiku, sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienu.

2. Pilnvaras, kas minētas 7.a panta 
5. punktā, 7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 
7.d panta 1.a punktā, 7.d panta 5. punktā, 
7.d panta 6. punktā, 7.d panta 7. punktā,
8.a panta 3. punktā un 10. panta 1. punktā, 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienu.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 
7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 7. punktā, 7.d panta 
8. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, vai arī tajā norādītā 
vēlākā datumā. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. es
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Grozījums Nr. 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 
7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 
7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 7. punktā, 8.a panta 
3. punktā un 10. panta 1. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas 
lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
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Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 
7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
1.a punktā, 7.d panta 5. punktā, 7.d panta 
6. punktā, 7.d panta 7. punktā, 8.a panta 
3. punktā un 10. panta 1. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas 
lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
7.a panta 5. punktu, 7.b panta 3. punkta 

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
7.a panta 5. punktu, 7.b panta 3. punkta 
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otro daļu, 7.d panta 5. punktu, 7.d panta 
6. punktu, 7.d panta 7. punktu, 8.a panta 
3. punktu un 10. panta 1. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā 
akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Minēto 
termiņu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas pagarina par 
2 mēnešiem.

otro daļu, 7.d panta 5. punktu, 7.d panta 
7. punktu, 7.d panta 8. punktu, 8.a panta 
3. punktu un 10. panta 1. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā 
akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Termiņu 
pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas pagarina par 2 mēnešiem.

Or. es

Grozījums Nr. 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 
7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

5. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 98/70/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 
7. punktā, 8.a panta 3. punktā un 10. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

5. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
1.a punktā, 7.d panta 5. punktā, 7.d panta 
6. punktā, 7.d panta 7. punktā, 8.a panta 
3. punktā un 10. panta 1. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas 
lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu:
„Ar šo direktīvu izveido vienotu sistēmu 
no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas izmantošanas 
veicināšanai. Tajā paredz valstu 
obligātos mērķus no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotas enerģijas 
kopējā īpatsvara sasniegšanai 
elektroenerģijas bruto galapatēriņā (..). 
Tajā ir izklāstīti noteikumi par 
statistisko pārdali dalībvalstu starpā, 
par kopīgiem dalībvalstu un trešo valstu 
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projektiem, izcelsmes apliecinājumiem, 
administratīvajām procedūrām, 
informāciju un mācībām, kā arī no
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās enerģijas piekļuvi 
elektrotīkliem. Tajā nosaka ilgtspējības 
kritērijus biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem.”

Or. it

Grozījums Nr. 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. direktīvas 2. panta e) punktu aizstāj ar 
šādu:
“e) “biomasa” ir lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un saistīto nozaru, arī 
zivsaimniecības un akvakultūras, 
produktu, bioloģiskas izcelsmes 
atkritumu un atlieku bioloģiski 
noārdāmas frakcijas (tostarp augu un 
dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī 
rūpniecības un sadzīves atkritumu 
bioloģiski noārdāmas frakcijas, bet nav 
mežsaimniecības un citas koksnes 
frakcijas, ko rūpnieciski vai ekonomiski 
var izmantot atkārtoti vai pārstrādāt 
turpmākai izmantošanai rūpniecībā;”

Or. en

Grozījums Nr. 309
Gaston Franco
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – - 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a direktīvas 2. panta k) punktu aizstāj 
ar šādu:
“k) “atbalsta shēma” ir jebkurš 
instruments, shēma vai mehānisms, ko 
piemēro kāda dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa un kas veicina tādas enerģijas 
izmantošanu, ko iegūst no 
atjaunojamajiem energoresursiem, 
samazinot tādas enerģijas izmaksas, 
palielinot tās pārdošanas cenu vai 
iegādes apjomu, izmantojot 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu vai citādi; tā ietver atbalstu 
ieguldījumu veidā, atbrīvojumu no 
nodokļiem vai nodokļu samazināšanu, 
nodokļu atmaksu, atbalsta shēmas, kas 
paredz pienākumu izmantot 
atjaunojamo enerģiju, arī shēmas, kurās 
izmanto „zaļos sertifikātus”, kā arī 
tiešās cenu atbalsta shēmas, tostarp 
valsts regulētus tarifa maksājumus un 
prēmiju maksājumus — bet 
neaprobežojoties ar tiem; atbalsta 
shēmas nedrīkst radīt izejvielu tirgu 
kropļojumus citās ražošanas nozarēs, kas 
tradicionāli izmanto to pašu izejvielu;”

Or. fr

Grozījums Nr. 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – k punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a direktīvas 2. panta k) punktu aizstāj 
ar šādu:
“k) “atbalsta shēma” ir jebkāds 
instruments, shēma vai mehānisms, ko 
piemēro dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa un kas veicina no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas izmantošanu, 
samazinot šādas enerģijas izmaksas, 
palielinot tās pārdošanas cenu vai šādas
enerģijas iegādes apjomu, izmantojot 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
pienākumu vai citādi; tā ietver atbalstu 
ieguldījumu veidā, atbrīvojumu no 
nodokļiem vai nodokļu samazināšanu, 
nodokļu atmaksu, atbalsta shēmas, kas 
paredz pienākumu izmantot 
atjaunojamo enerģiju, arī shēmas, kurās 
izmanto “zaļos sertifikātus”, kā arī 
tiešās cenu atbalsta shēmas, tostarp 
valsts regulētus tarifa maksājumus un 
prēmiju maksājumus, bet 
neaprobežojoties ar tiem; atbalsta shēma 
nerada tirgus izkropļojumus izejvielu 
cenu ziņā citās rūpniecības nozarēs, kas 
tradicionāli izmanto tās pašas izejvielas;”

Or. en

Grozījums Nr. 311
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
“pa) “netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas neradoša (ne-ILUC) biomasa” ir 
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biomasa, kas atbilst vienam no 
VIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 312
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
“pb) “tradicionāla biodegviela” ir jebkura 
biodegviela, kuras sastāvā ir augu eļļa, 
vai jebkura biodegviela, ko ražo no cietes 
(ir vai nav atkritumi), augu eļļas (ir vai 
nav atkritumi), dzīvnieku taukiem (ir vai 
nav atkritumi) vai cukura.”

Or. en

Grozījums Nr. 313
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā pievieno jaunu 
pa punktu:
“pa) “modernās biodegvielas” ir
biodegvielas, kas ražotas no izejvielām, 
kuras tieši nekonkurē ar pārtikas un 
lopbarības kultūraugiem. Papildināms 
moderno biodegvielu uzskaitījums ir 
ietverts IX pielikumā. Lai šo sarakstu 
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pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, 
Komisija saskaņā ar 25.b pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus.”

Or. es

Grozījums Nr. 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“pa) “modernā biodegviela” ir bioloģisks 
materiāls, attiecībā uz ko atbilstošs 
alternatīvs izmantojums ir saistīts ar 
ievērojamu metāna vai slāpekļa oksīda 
izplūdi, nesaražojot izmantojamu enerģiju 
atbilstoši IX pielikumā sniegtajai 
definīcijai. Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus atbilstoši 
25.b pantam nolūkā pielāgot šo sarakstu 
zinātnes un tehnikas attīstībai.”

Or. sv

Grozījums Nr. 315
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c direktīvas 2. pantā pievieno šādu
punktu:
“pc) “moderna biodegviela” ir 
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biodegviela, kuru parasti dēvē par “otrās 
paaudzes” vai “trešās paaudzes”
biodegvielu un kuras sastāvā nav 
tradicionālās biodegvielas. Biodegvielu, 
ko ražo no celulozi saturošām izejvielām, 
kuras atrodamas tradicionālajās kultūrās 
vai blakusproduktos, ko iegūst 
tradicionālajos biodegvielas ražošanas 
procesos, ir moderna degviela.”

Or. en

Grozījums Nr. 316
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
“pa) “zema oglekļa satura degvielas” ir 
degvielas, kuru aprites ciklā radītā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir vismaz 
par 50 % zemākas, salīdzinot ar degvielas 
pamatstandartu, balstoties uz aprites ciklā 
radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju uz 
vienu enerģijas vienību, kas iegūta 
2010. gadā.”

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi stimulēt pieprasījumu pēc degvielas ar zemu oglekļa saturu un tās pārdošanu.

Grozījums Nr. 317
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
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Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
“pa) “oglekļa uztveršana un izlietošana 
(Carbon Capture and Utilisation — CCU) 
transporta vajadzībām” ir process, kurā 
tiek uztvertas oglekli (CO/CO2) saturošu 
atkritumu un atlikumu gāzes plūsmas no 
neatjaunojamiem enerģijas avotiem un 
pārveidotas degvielā, ko izmanto 
transporta nozarē;”

Or. en

Grozījums Nr. 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – pa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
“pa) “pārstrādes atlikumi” ir materiāls, 
kas nav galaprodukts, kuru ražošanas 
procesā tieši vēlas iegūt. Tas nav 
ražošanas procesa pamatmērķis, un 
process nav apzināti pārveidots, lai to 
saražotu.”

Or. en

Pamatojums

Eiropā ir ieviesušās vairākas interpretācijas terminam „atlikumi”. Lai to precizētu, jāiekļauj 
nepārprotama definīcija. Šāda definīcija tika piedāvāta Komisijas paziņojumā par ES 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības shēmas praktisko īstenošanu un par 
biodegvielu uzskaites noteikumiem (2010/C 160/2).
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Grozījums Nr. 319
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta nosaukumu aizstāj ar šādu: svītrots
“Valsts obligātie mērķi un pasākumi 
saistībā ar tādas enerģijas izmantošanu, 
kas iegūta no atjaunojamajiem 
energoresursiem”.

Or. fr

Grozījums Nr. 320
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. it

Grozījums Nr. 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Grozījums Nr. 323
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. es

Grozījums Nr. 324
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. fr

Grozījums Nr. 325
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Lai sasniegtu valsts obligāto vispārējo mērķi attiecībā uz atjaunojamajiem energoresursiem, 
saskaņā ar subsidiaritātes principu lēmums par šā mērķa sasniegšanai nepieciešamajiem 
pasākumiem ir jāpieņem dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 326
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Izmaiņas pastāvošajos tiesību aktos nedrīkst izraisīt atsevišķu biodegvielas veidu izstumšanu. 
Sākotnējam mērķim 2020. gadā sasniegt 10 % biodegvielas daļu ir jābūt sasniedzamam, 
izmantojot visa veida biodegvielu. Pirmās paaudzes biodegvielu ierobežojumi radītu 
problēmas saistībā ar jau veiktajām investīcijām un ierobežotu uzņēmēju inovāciju iespējas.

Grozījums Nr. 327
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai panāktu atbilstību pirmajā daļā 
minētajiem mērķiem, maksimālā tādu gan 
tradicionālo, gan moderno biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo daļa, ko ražo, 
kā noteikts IX pielikumā, nav lielāka par 
enerģijas daudzumu, kas atbilst 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā noteiktajai 
maksimālajai daļai.

Or. en
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Pamatojums

Jāievēro kopējais mērķis gan attiecībā uz tradicionālajām, gan modernajām biodegvielām.

Grozījums Nr. 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Grozījums Nr. 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai panāktu atbilstību pirmajā daļā 
minētajiem mērķiem, maksimālā tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
daļa, ko ražo no labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
augiem, eļļas un enerģijas augiem, ir 
atkarīgs no izejvielām, ko iegūst no zemes, 
kuru apsaimnieko veidā, kas uzlabo zemes 
vispārējo oglekļa piesaistīšanas spēju un 
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aizsargā augsnes auglību, un nav lielāka 
par enerģijas daudzumu, kas atbilst 
3. panta 4. punktā noteiktajai maksimālajai 
daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 331
Paolo Bartolozzi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 1. punktā pievieno šādu daļu:
“2020. gadā vismaz 3 % no enerģijas
galapatēriņa transportā jābūt enerģijai, 
kas iegūta no modernām biodegvielām. 
2025. gadā vismaz 5 % no enerģijas 
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galapatēriņa transportā jābūt enerģijai, 
kas iegūta no modernām biodegvielām.”

Or. en

Grozījums Nr. 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“4. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
modernajiem transporta energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā 
transportā 2020. gadā ir vismaz 3 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
attiecīgajā dalībvalstī.”

Or. en

Pamatojums

Transporta biodegvielas mērķis 10 % apmērā grozījumā ir aizstāts ar moderno transporta 
energoresursu mērķi 3 % apmērā, proti, moderno biodegvielu un oglekļa uztveršanu un 
izlietošanu transportā (piemēram, izmantojot neizbēgamās rūpniecisko atkritumu radītās 
gāzes kā izejvielu mikrobioloģiskās fermentācijas procesā šķidrā vai gāzveida kurināmā
ražošanai). Ņemot vērā vairākkārtējo uzskaiti, tādējādi tiek sasniegts Komisijas priekšlikumā 
paredzētajam mērķim līdzīgs kvantitatīvais mērķis, neiesaistot zemē audzētās kultūras.

Grozījums Nr. 333
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
“4. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā 
transportā 2020. gadā ir vismaz 8 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
attiecīgajā dalībvalstī.”

Or. fr

Grozījums Nr. 334
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
“4. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā 
transportā 2020. gadā ir vismaz 10 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
attiecīgajā dalībvalstī. Dalībvalsts var tikt 
atbrīvota no šā mērķa sasniegšanas, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
– dalībvalsts ir sasniegusi 1. un 2. punktā 
noteiktos mērķus,
– enerģijas galapatēriņš transportā 
attiecīgajā dalībvalstī nepārsniedz 
prognozes, kas paredzētas valsts rīcības 
plānā atjaunojamo enerģiju jomā,
– dalībvalsts pierāda, ka šis atbrīvojums 
ar mazākām izmaksām ļauj sasniegt 1. un 
2. punktā noteiktos mērķus, un attiecīgi 
apņemas mēģināt pārsniegt šos mērķus.”

Or. en
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Pamatojums

10 % atjaunojamās enerģijas mērķim transportā var būt negatīva ietekme (piemēram, 
pārlieku liela agrodegvielu stimulēšana, kas rada konkurenci pārtikas industrijai). Ir 
praktiski ļaut dalībvalstīm citādā veidā sasniegt savus mērķus.

Grozījums Nr. 335
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
“4. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā 
transportā 2020. gadā ir vismaz 8 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
attiecīgajā dalībvalstī, un tā nodrošina, 
ka no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotās enerģijas īpatsvars benzīnā 
2020. gadā ir vismaz 10 % no enerģijas 
galapatēriņa benzīnā attiecīgajā 
dalībvalstī 2020. gadā.”

Or. fr

Grozījums Nr. 336
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) pēc pirmās daļas iekļauj šādas daļas:
“2020. gadā no modernām biodegvielām 
iegūtā enerģija veido vismaz 2 % no 
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enerģijas galapatēriņa transportā.
2025. gadā no modernām biodegvielām 
iegūtā enerģija veido vismaz 4 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā.”

Or. es

Grozījums Nr. 337
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) pēc pirmās daļas iekļauj šādas daļas:
“2020. gadā no modernām biodegvielām 
iegūtā enerģija veido vismaz 2 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā.
2025. gadā no modernām biodegvielām 
iegūtā enerģija veido vismaz 4 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā.”

Or. fr

Grozījums Nr. 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 4. punktu groza šādi: c) panta 4. punktu svītro.

i) panta b) punktā pievieno šādu teikumu:
“Šis ievilkums neskar 17. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu;”
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ii) pievieno šādu d) apakšpunktu:
“d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes 
augiem, cukura un eļļas augiem, 
nepārsniedz 5 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.”
iii) pievieno šādu e) apakšpunktu:
“Par ieskaitāmo daļu
i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
B daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar divi;
iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.
Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu 
atbilstību (i) līdz (iii) kategorijai.
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas 
attīstībai, lai nodrošinātu šajā direktīvā 
noteikto uzskaites noteikumu pareizu 
īstenošanu. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu attiecībā uz IX pielikumā 
noteikto izejvielu sarakstu.”.

Or. it

Pamatojums

Lai saknē atrisinātu biodegvielu ilgtspējības problēmu, jānovērš tās cēlonis, tas ir, jāatceļ 
Direktīvā 2009/28/EK noteiktais 10 % īpatsvara ierobežojums. Turklāt, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta nozarē, pastāv derīgas un mazāk problemātiskas 
alternatīvas, piemēram, transportlīdzekļu labāka energoefektivitāte vai sabiedriskā 
transporta (jo īpaši dzelzceļa) izmantošanas veicināšana.

Grozījums Nr. 339
Pilar Ayuso
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) panta b) punktā pievieno šādu teikumu: svītrots
“Šis ievilkums neskar 17. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu;”

Or. es

Grozījums Nr. 340
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) panta b) punktā pievieno šādu teikumu:
Šis ievilkums neskar 17. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu;

i) panta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) lai aprēķinātu skaitītāju, saskaņā ar 
pirmo daļu aprēķinot kopējo patērēto no 
atjaunojamajiem energoresursiem un no 
oglekļa uztveršanas un izlietošanas iegūto 
enerģijas daudzumu transportā, ņem 
vērā jebkādu moderno atjaunojamo 
enerģiju no izejvielām, kā norādīts 
IX pielikumā, atjaunojamo 
elektroenerģiju un enerģiju no oglekļa 
uztveršanas un izlietošanas transporta 
vajadzībām. Šis ievilkums neskar 17. panta 
1. punkta a) apakšpunktu un 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktu;”

Or. en
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Pamatojums

Modernās biodegvielas, atjaunojamā elektroenerģija un oglekļa uztveršana un izlietošana 
transporta vajadzībām (piemēram, izmantojot neizbēgamās rūpniecisko atkritumu radītās 
gāzes kā izejvielu mikrobioloģiskās fermentācijas procesā šķidrā vai gāzveida kurināmā 
ražošanai) tiktu ieskaitīta moderno transporta energoresursu mērķī — 3 %.

Grozījums Nr. 341
Anne Delvaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) šīs daļas c) apakšpunkta otro teikumu 
aizstāj ar šādu:
“Turklāt, lai aprēķinātu no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
iegūto elektroenerģiju, ko patērē 
elektriskajos autotransporta līdzekļos 
(ceļu transportlīdzekļos un visurgājējos), 
uzskata, ka šis patēriņš 5 reizes
pārsniedz no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas daudzumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) šīs daļas c) apakšpunkta otro teikumu 
aizstāj ar šādu:
“Turklāt, lai aprēķinātu no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
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iegūto elektroenerģiju, ko patērē 
jebkādos elektriskajos autotransporta 
līdzekļos, uzskata, ka šis patēriņš piecas 
reizes pārsniedz no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas daudzumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 343
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) šīs daļas c) apakšpunkta otro teikumu 
aizstāj ar šādu:
“Turklāt, lai aprēķinātu no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
iegūto elektroenerģiju, ko patērē 
jebkādos elektriskajos autotransporta 
līdzekļos, uzskata, ka šis patēriņš četras 
reizes pārsniedz no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas daudzumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) šīs daļas c) apakšpunkta otro teikumu 
aizstāj ar šādu:
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“Turklāt, lai aprēķinātu no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
iegūto elektroenerģiju, ko patērē 
jebkādos elektriskajos autotransporta 
līdzekļos un elektrificētos dzelzceļa tīklos, 
uzskata, ka šis patēriņš 2,5 reizes 
pārsniedz no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas daudzumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 345
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Grozījums Nr. 346
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes 

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā,
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augiem, cukura un eļļas augiem, 
nepārsniedz 5 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas
galapatēriņa transportā 2020. gadā.

i) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no 21. panta 2. punktā 
minētajiem izejmateriāliem, veido vismaz 
2 % no kopējā enerģijas patēriņa 
transportā 2020. gadā un

ii) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no pārtikas kultūraugiem, 
veido vismaz 8 % no kopējā enerģijas 
patēriņa.

Or. de

Pamatojums

Divkārša un četrkārša aprēķināšana radītu būtiskus izejvielu tirgu izkropļojumus un esošās 
izejvielu atkritumu pārstrādes metodes tiktu izstumtas no tirgus. Sekas ir paaugstināta 
ražošanas atkritumu rašanās un globāls „atkritumu tūrisms” ES virzienā.

Grozījums Nr. 347
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā,

i) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no IX pielikumā 
uzskaitītajām izejvielām, ir vismaz 2 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā un
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ii) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no pārtikas kultūraugiem, ir 
vismaz 8 % [10 %] no enerģijas 
galapatēriņa.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā,

i) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no izejvielām, kas ir 
norādītas IX pielikumā, veido vismaz 2 % 
no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā un,

ii) no tādas biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa, ko ražo no pārtikas kultūraugiem, 
veido vismaz 8 % no enerģijas 
galapatēriņa.

Or. de

Pamatojums

5 % robežas ieviešana pirmās paaudzes biodegvielām ir saistīta ar risku, ka netiks sasniegts 
Direktīvā 2009/28/EK iekļautais mērķis, kas nosaka — atjaunojamās enerģijas daļai 
2020. gadā jāveido vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa. Modernās biodegvielas vēl ir 
izstrādes stadijā un tuvākajā desmitgadē nebūs gatavas ienākšanai tirgū, tādēļ ir svarīgi 
iekļaut atsevišķu nosacījumu par 2 % daļu.

Grozījums Nr. 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto



AM\937596LV.doc 85/92 PE513.033v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, 
i) IX pielikuma A daļā un IX pielikuma 
B daļā uzskaitīto izejvielu saraksta 
biodegvielu enerģijas daļa 2020. gadā ir 
vismaz 2 % no enerģijas galapatēriņa 
transportā un ii) no tādas biodegvielas 
iegūtas enerģijas daļa, ko ražo no labības 
un citiem cietes augiem, un cukura 
augiem, 2020. gadā ir 8 % no enerģijas 
galapatēriņa benzīnā.

Or. fr

Pamatojums

Jāsekmē pētniecība un izstrāde visās nozarēs, kam ir liels potenciāls, vai nu ar 
energoietilpības sistēmu, vai arī nosakot iekļaušanas apakšmērķus, kas investoriem sniedz 
atpazīstamību un aktivitāti atkarībā no nozaru attīstības pakāpes.

Grozījums Nr. 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
modernās biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa ir vismaz 2 % no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
modernās biodegvielas iegūtas enerģijas 
daļa ir vismaz 2 % no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot maksimālo robežu 5 % apmērā attiecībā uz pirmās paaudzes biodegvielām, tiktu 
apdraudēts Direktīvā 2009/28/EK noteiktais mērķis, un tādēļ dalībvalstīm ir jānodrošina, lai 
visos transporta veidos izmantotās enerģijas daļa, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
resursiem, 2020. gadā būtu vismaz 10 % no to enerģijas galapatēriņa. Modernās degvielas 
joprojām ir izstrādes procesā un saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas (FAO) pētījuma projekta datiem šajā desmitgadē vēl pilnībā 
netiks izmantotas komerciāliem mērķiem. Lai dotu iespēju šīm biodegvielām nonākt tirgū, tām 
jāparedz atsevišķs mērķis 2 % apmērā.

Grozījums Nr. 352
Paolo Bartolozzi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no IX pielikuma A daļā 
uzskaitītajām izejvielām (modernās 
biodegvielas) ir vismaz 3 % no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā. No 
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galapatēriņa transportā 2020. gadā. tādas biodegvielas iegūto enerģijas 
daudzumu, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata 
par divkāršu salīdzinājumā ar citu 
biodegvielu ieguldījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tradicionālās un modernās biodegvielas 
iegūtas enerģijas daļa nepārsniedz 8 % —
aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās — no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Jāievēro kopējais mērķis gan attiecībā uz tradicionālajām, gan modernajām biodegvielām.

Grozījums Nr. 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes augiem, 

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

nepārsniedz 3 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no eļļas augiem, nepārsniedz 4 %
— aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās —
no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.

Or. sv

Grozījums Nr. 356
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes augiem, 
cukura, eļļas un citiem zemē audzētajiem 
enerģijas augiem nepārsniedz 4 % —
aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās — no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.
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Or. en

Grozījums Nr. 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes augiem, 
eļļas un citiem enerģijas augiem, kā 
noteikts VIII pielikuma A daļā,
nepārsniedz 7 % — aplēsto īpatsvaru 
2011. gada beigās — no enerģijas 
galapatēriņa transportā 2020. gadā.

Or. en

Pamatojums

Problēmu nedrīkst novērst, radot jaunu. Ierosināto reizinātāju ieviešana „modernajām” 
biodegvielām var pasteidzināt šo biodegvielu ražošanu, un pašlaik nav skaidrs, kādas sekas 
šis process var atstāt uz mežu ekosistēmu un augsnes auglību un ekosistēmām.

Grozījums Nr. 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 359
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ietekmes novērtējumā, kas pievienots priekšlikumam, ir atzīts, ka ir grūti precīzi aplēst netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu radīto emisiju apjomu. Šīs nenoteiktības dēļ ir pamatoti ievērot 
piesardzību. Tomēr secinājums, ka ar ILUC saistīto emisiju kontekstā nav ievērojamas 
atšķirības starp bioetanolu un biodīzeļdegvielu, ir diezgan drošs. Ar ILUC saistītās un tiešās 
bioetanola radītās emisijas ir daudz zemākas, tātad bioetanola izmantošana būtiski 
samazinās emisiju apjomu transporta nozarē. Šī atšķirība jāņem vērā pašreizējā direktīvu 
pārskatīšanas procesā.

Grozījums Nr. 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

tādas biodegvielas iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes augiem, 
cukura un eļļas augiem, nepārsniedz 5 % 
— aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās —
un atjaunojamās elektroenerģijas, ko 
izmanto sauszemes un dzelzceļa 
transportā, vai nebioloģiskas izcelsmes 
atjaunojamo veidu degvielas daļa ir 
vismaz 2,5 % no enerģijas galapatēriņa 
transportā 2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) pievieno šādu da) apakšpunktu:
“da) turpmākajos gados pēc 2020. gada 
no atjaunojamiem energoresursiem 
iegūtās enerģijas daļu dalībvalstis saglabā 
vismaz pirmajā daļā paredzētajā apjomā.”

Or. en

Pamatojums

ES klimata politikas mērķu izpildes termiņš jāpagarina, attiecinot arī uz laika posmu pēc 
2020. gada. Tajā pašā laikā esošajām un jaunajām investīcijām nepieciešams stabils 
tiesiskais regulējums un tiesiskās paļāvības aizsardzība.

Grozījums Nr. 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) pievieno šādu apakšpunktu:
“da) modernajai biodegvielai ir jāveido 
vismaz 3 % no enerģijas galapatēriņa 
transportā 2020. gadā.”

Or. sv

Grozījums Nr. 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) pievieno šādu da) apakšpunktu:
“da) moderno biodegvielu daļa ir vismaz 
3 % no enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā.”

Or. en


