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Grozījums Nr. 364
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
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. en

Grozījums Nr. 365
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
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. de

Pamatojums

Reizināšana ar divi un ar četri izraisītu ievērojamus kropļojumus būtiskos izejvielu tirgos, 
izspiežot no tirgus esošās atkritumu pārstrādes metodes. Tas palielinātu atkritumu ražošanu 
un globālo „atkritumu tūrismu” uz ES valstīm.

Grozījums Nr. 366
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
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. en

Pamatojums

Reizināšana ir statistikas paņēmiens, kas maldinātu sabiedrību par moderno biodegvielu 
patieso daļu un kaitētu 2020. gada klimata mērķiem, liktu apšaubīt Direktīvas 98/70/EK un 
Direktīvas 2009/28/EK mērķus, samazinātu atjaunojamo energoresursu pieejamību 
transporta nozarē, paaugstinātu ES enerģētisko atkarību un aizkavētu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu transporta nozarē. Modernās biodegvielas joprojām tiek izstrādātas,
un saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pētījuma projektu šajā 
desmitgadē tās nekļūs pilnībā komerciālas.

Grozījums Nr. 367
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
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. de

Pamatojums

Spēkā esošo tiesību aktu grozījumiem nevajadzētu izraisīt atsevišķu biodegvielu 
diskrimināciju. Jaunākās paaudzes biodegvielu vairākkārtēja ieskaitīšana izraisītu novirzi no 
10 % mērķa 2020. gadam.

Grozījums Nr. 368
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
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. de

Pamatojums

Vairākkārtēja ieskaitīšana ir statistiski sarežģīta, jo tā rada „virtuālās” biodegvielas, 
tādējādi liekot apšaubīt ES 2020 klimata mērķus. Komisijas priekšlikums maldina sabiedrību 
par moderno biodegvielu patieso daļu, kas ir tikai ¼ no uzrādītā daudzuma. Vairākkārtēja 
ieskaitīšana izraisīs fosilās degvielas izmantošanas pieaugumu ES transporta nozarē.

Grozījums Nr. 369
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pievieno šādu e) apakšpunktu: svītrots
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. fr

Grozījums Nr. 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ieskaitāmo daļu svītrots
i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;
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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.

Or. sv

Grozījums Nr. 371
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ieskaitāmo daļu svītrots
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.

Or. en

Pamatojums

Vairākkārtēja ieskaitīšana nav efektīvs līdzeklis šīs direktīvas mērķu sasniegšanai, tāpēc tā no 
direktīvas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 372
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
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Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ieskaitāmo daļu svītrots
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.

Or. es

Grozījums Nr. 373
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ieskaitāmo daļu svītrots
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 375
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizmanto tikai viens vairākkārtējas ieskaitīšanas līmenis, jo divi līmeņi radītu 
sarežģījumus attiecībā uz tehnoloģijas un konkurences neitralitāti. Kāpēc viens materiāls ir 
labāks par citu, un kurš to noteiks? Četrkārtēja ieskaitīšana neveicina ieguldījumus 
biodegvielās, kas ieskaitītas divkārtēji, un tādējādi apdraud daudzumu, kas vajadzīgs mērķa 
sasniegšanai. Divi līmeņi rada nenoteiktību investoriem un finansētājiem, jo īpaši gadījumos, 
kad tirgus ir tuvu mērķim vai to pārsniedz.

Grozījums Nr. 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajām izejvielām, uzskata to 
energoietilpību, reizinātu ar četri;

i) biodegvielām, ko ražo no IX pielikuma 
A daļā uzskaitītajiem atkritumiem un 
atliekām, uzskata to energoietilpību, 
reizinātu ar četri;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizmanto tikai viens vairākkārtējas ieskaitīšanas līmenis, jo divi līmeņi radītu 
sarežģījumus attiecībā uz tehnoloģijas un konkurences neitralitāti. Kāpēc viens materiāls ir 
labāks par citu, un kurš to noteiks? Četrkārtēja ieskaitīšana neveicina ieguldījumus 
biodegvielās, kas ieskaitītas divkārtēji, un tādējādi apdraud daudzumu, kas vajadzīgs mērķa 
sasniegšanai. Divi līmeņi rada nenoteiktību investoriem un finansētājiem, jo īpaši gadījumos, 
kad tirgus ir tuvu mērķim vai to pārsniedz.

Grozījums Nr. 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
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Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izejvielām, kas minētas IX pielikuma B daļā, nevajadzētu piemērot reizinātāju attiecībā uz 
transportam paredzēto moderno energoresursu 3 % mērķi.

Grozījums Nr. 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) biodegvielām, ko ražo no IX pielikumā
uzskaitītajām izejvielām, izņemot lietotu 
cepamo eļļu un dzīvnieku taukus, uzskata 
to energoietilpību, reizinātu ar divi;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

B daļā uzskaitītajiem atkritumiem un 
atliekām, uzskata to energoietilpību, 
reizinātu ar divi;

Or. en

Grozījums Nr. 381
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kā minēts 1. pantā, ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu „izveido vienotu sistēmu no 
atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas izmantošanas veicināšanai”. Tāpēc 
nav nekāda iemesla iekļaut šīs direktīvas piemērošanas jomā degvielu, kas ražota no 
izejvielām, kuras iegūtas no neatjaunojamiem energoresursiem.

Grozījums Nr. 382
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.

iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar divi.
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Or. en

Pamatojums

Atjaunojamas šķidrās un gāzveida degvielas, kuru izcelsme nav bioloģiska, ir „grūti 
saprotams termins, kas būtu jāprecizē šajā direktīvā, taču šīs direktīvas nolūkos to varētu 
saprast kā, piemēram, ūdeņradi vai skābekli, kas iegūts, izmantojot vēja vai saules enerģiju”.

Grozījums Nr. 383
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska,
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.

iii) oglekļa dioksīda uztveršanai un 
izmantošanai transporta nolūkiem uzskata 
tā energoietilpību, reizinātu ar četri.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamas šķidrās un gāzveida degvielas, kuru izcelsme nav bioloģiska, ir pārceltas uz 
IX pielikuma A daļu, un attiecībā uz transportam paredzēto moderno energoresursu 3 % 
mērķi par to daļu uzskata to energoietilpību, reizinātu ar četri.

Grozījums Nr. 384
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida 
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri.

iii) atjaunojamām šķidrām un gāzveida
degvielām, kuru izcelsme nav bioloģiska, 
uzskata to energoietilpību, reizinātu ar 
četri, tikai tad, ja to ražošanai ir izmantots 
ūdens, kas nav dzeramais ūdens, un/vai 
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ūdens, ko nevar izmantot apūdeņošanai.

Or. en

Pamatojums

Dzeramais ūdens un ūdens apūdeņošanai jau ir problēma un tuvākajā nākotnē būs viena no 
nozīmīgākajām problēmām pasaulē. To nevajadzētu izniekot nepilnveidotās „no strāvas uz 
gāzi” vai „no strāvas uz šķidro kurināmo” tehnoloģijās ar zemu pārveidošanas efektivitāti.

Grozījums Nr. 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) biodegvielu daļai, kas saražota no 
lignocelulozes materiāliem, līdz 
2020. gadam transporta nozarē jāveido 
vismaz 1 % no enerģijas galapatēriņa;

Or. fr

Grozījums Nr. 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) biodegvielu daļai, kas saražota no 
IX pielikuma A daļā minētajiem 
materiāliem, līdz 2020. gadam transporta 
nozarē jāveido vismaz 2 % no enerģijas 
galapatēriņa;

Or. fr
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Grozījums Nr. 387
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Materiāli, kas ir tīši modificēti, lai tiktu 
klasificēti kā atkritumi, netiek ņemti vērā 
saistībā ar (i) līdz (iii) kategoriju.

Or. fr

Grozījums Nr. 388
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams, ja ir tikai viens vairākkārtējas ieskaitīšanas līmenis.

Grozījums Nr. 389
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai tiktu uzskatīti par 
atkritumiem, un īsteno attiecīgus 
pasākumus krāpniecības novēršanai.

Or. es

Grozījums Nr. 390
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija ierosina procedūru, saskaņā ar 
kuru dalībvalstis nodrošina, ka 
izejmateriāli netiek tīši modificēti, lai 
panāktu atbilstību (ii) līdz (iii) kategorijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 392
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, ka krāpniecības 
fakta gadījumā tiek veiktas attiecīgas 
darbības.

Dalībvalstis un Komisija, izmantojot 
vienotu Eiropas reģistra sistēmu, 
nodrošina, ka biodegvielas, uz kurām 
attiecas (i) līdz (iii) kategorija, netiek 
ņemtas vērā vairākas reizes, lai ievērotu 
šajā pantā minētos mērķus.
Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
biodegvielu, uz kurām attiecas (i) līdz (iii) 
kategorija, izsekojamību, izmantojot 
atkritumu pārvaldības sistēmu, kas 
izveidota ar Direktīvu 2008/98/EK. 
Līdzīgu sistēmu izstrādā arī ievestajiem 
atkritumiem un atliekām.

Or. fr

Grozījums Nr. 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis izmanto neatkarīgu Eiropas 
mēroga reģistrācijas sistēmu, lai 
pārbaudītu visu biodegvielu un jo īpaši IX 
pielikumā minēto moderno biodegvielu 
vai biodegvielu, uz kurām attiecas papildu 
stimuli vai atsevišķs mērķis ES vai valstu 
līmenī, izcelsmi un izsekojamību. Šādam 
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reģistram būtu jāatrodas vienotā 
datubāzē, kurā sertificēts viss biodegvielu 
apjoms no to izcelsmes līdz
galapatēriņam. Reģistra izmantošanas 
mērķis ir novērst neuzticamu viena un tā 
paša apjoma vairākkārtēju deklarēšanu 
divās vai vairākās valstu vai Eiropas 
shēmās, reģistrēt biodegvielas no to 
izcelsmes un nodrošināt, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
(i) līdz (iii) kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis ievieš neatkarīgu Eiropas 
mēroga reģistrācijas sistēmu, lai 
garantētu visu IX pielikumā minēto 
moderno biodegvielu vai biodegvielu, uz 
kurām attiecas īpaši stimuli, izcelsmi un 
izsekojamību. Šādam reģistram būtu 
jāatrodas vienotā datubāzē, kas ļauj 
sertificēt visu moderno biodegvielu 
apjomu, sākot no to izcelsmes līdz 
galapatēriņam. Reģistra izmantošanas 
mērķis ir novērst krāpniecisku viena un tā 
paša apjoma vairākkārtēju deklarēšanu 
divās vai vairākās valstu vai Eiropas 
sistēmās, nodrošināt biodegvielu 
izsekojamību, sākot no to izcelsmes, un 
nodrošināt, ka izejmateriāli netiek tīši 
modificēti, lai panāktu atbilstību (i) līdz 
(iii) kategorijai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, ka izejmateriāli 
netiek tīši modificēti, lai panāktu atbilstību 
(i) līdz (iii) kategorijai. Komisija līdz 
2017. gada 31. decembrim ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
e) apakšpunkta īstenošanu un 
pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas, lai 
nodrošinātu to, ka izejmateriāli, uz 
kuriem attiecas (i) līdz (iii) kategorija, 
netiek tīši modificēti.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 3. pants attiecas uz būtiski svarīgiem direktīvas aspektiem, tāpēc tas nav deleģēto 
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aktu darbības jomā.

Grozījums Nr. 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu 
var pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto 
uzskaites noteikumu pareizu īstenošanu. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
IX pielikumā noteikto izejvielu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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, ar 
nosacījumu, ka tiek veicināta pētniecība 
un izstrāde inovatīvo tehnoloģiju jomā 
dalībvalstīs un ka tiek ņemta vērā 
vajadzība uzlabot dīzeļdegvielu apgādes 
drošību.
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Or. fr

Grozījums Nr. 399
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu tehnoloģijas un procesus, 
kas ļauj ievērojami samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, neizraisot 
netiešu zemes izmantošanas maiņu, to 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā, kas ļauj samazināt 
siltumnīcefekta gāzes vismaz par 75 % un 
izmantot izejvielas, kuru aplēstās netiešo
zemes izmantojuma izmaiņu emisijas 
saskaņā ar V pielikuma B daļu uzskata 
par līdzvērtīgām nullei, energoietilpību 
valsts pārskatos ņem vērā divreiz.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta īstenošanu attiecībā uz 
konkrētām atliekām, kā noteikts 
IX pielikumā, neveic, kamēr ES līmenī 
nav pieņemti ilgtspējības kritēriji.

Or. en
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Grozījums Nr. 401
Gilles Pargneaux

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ierosina Eiropas Parlamentam 
un Padomei saskaņotus risinājumus ar 
divkāršu uzskaiti saistītajai krāpniecības 
problēmai, ko izraisa neatbilstoša 
iii) punktā noteikto kritēriju piemērošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) pievieno šādu ea) apakšpunktu:
"ea) lai sasniegtu šajā punktā minēto 
mērķi, dalībvalstis var nodrošināt savu no 
tādām biodegvielām iegūtas enerģijas 
daļu, ko ražo no labības un citiem cietes 
augiem, cukura augiem, eļļas augiem un 
citiem enerģētiskajiem augiem, ko audzē 
zemē, palielinot atjaunojamās enerģijas 
daļu, ko iegūst nevis no biomasas, bet 
izmantojot vēja, saules, ģeotermālo vai 
plūdmaiņu enerģiju, ja šādi papildu avoti 
paredzēti valstu enerģētikas rīcības 
plānos, kas paziņoti saskaņā ar 4. panta 
2. punktu."

Or. en
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Grozījums Nr. 403
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu 4.a punktu:
"4.a Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
enerģijas daļa, ko tā iegūst no 
atjaunojamās enerģijas avotiem, aviācijas 
nozarē līdz 2020. gada 31. decembrim 
sasniedz 2 % no enerģijas galapatēriņa 
aviācijas nozarē. Šis samazinājums 
sasniedz:
a) 0,5 % līdz 2016. gada 31. decembrim;
b) 1 % līdz 2018. gada 31. decembrim."

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi īpaši atbalstīt ilgtspējīgas biodegvielas aviācijas nozarē, jo šai transporta nozarei 
nav citu alternatīvu. Atsevišķs mērķis aviācijas biodegvielām palīdzēs sasniegt CO2 emisiju
samazināšanas mērķus transporta nozarē. Šis mērķis arī atspoguļo Eiropas Komisijas 
„Lidojuma trajektorijas iniciatīvu”, kuras mērķis ir līdz 2020. gadam ražot 2 miljonus tonnu 
biodegvielas aviācijas nozarei.

Grozījums Nr. 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu 4.a punktu:
"4.a Nolūkā sasniegt 4. punktā noteikto 
mērķi dalībvalstis nodrošina, ka līdz 
2020. gadam atjaunojamās enerģijas daļa 
aviācijas nozarē sasniedz vismaz 1 % no 
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kopējā enerģijas patēriņa transporta 
nozarē."

Or. en

Pamatojums

Biodegviela ir labākais līdzeklis siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai aviācijas nozarē. 
Aviācijas biodegviela būtu jāiekļauj no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas 
kopējā patēriņa 10 % mērķī. Ražojot aviācijai piemērotu biodegvielu, ir nepieciešamas 
modernas biodegvielas tehnoloģijas. Pašlaik attiecībā uz šāda veida tehnoloģijām ir 
nepieciešami papildu stimuli, lai nodrošinātu plašāku komerciālu ražošanu un izplatību.

Grozījums Nr. 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
5. pants – 5. punkts – otrais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 25.b pantu, lai 
III pielikumā noteikto transporta degvielu 
energoietilpību pielāgotu zinātnes un 
tehnikas attīstībai.

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas
aktus saskaņā ar 25.b pantu, lai 
III pielikumā noteikto transporta degvielu 
energoietilpību pielāgotu zinātnes un 
tehnikas attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
5. pants – 5. punkts – otrais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu, lai 
III pielikumā noteikto transporta degvielu 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu, lai 
III pielikumā noteikto transporta degvielu 
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energoietilpību pielāgotu zinātnes un 
tehnikas attīstībai.

energoietilpību pielāgotu zinātnes un 
tehnikas attīstībai. Jaunas energoietilpības 
vērtības Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā var ņemt vērā, iekļaujot 
zemāko siltumspēju attiecībā uz 
bioenerģijas daļu visā ciklā no 
audzēšanas līdz izmantošanai, balstoties 
uz pamatotiem zinātniskiem principiem, 
izsakot vērtības līdz vienai zīmei aiz 
komata.

Or. en

Pamatojums

Katra atsevišķā degviela ir jāvērtē pati par sevi un atbilstoši tās bioenerģijas rādītājiem, 
balstoties uz pamatotiem zinātniskiem principiem.

Grozījums Nr. 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta pirmās daļas 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:
"1. Neatkarīgi no tā, vai izejvielas ir 
audzētas Kopienas teritorijā vai ārpus 
tās, no biodegvielām un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem iegūto 
enerģiju ņem vērā a), b) un c) 
apakšpunktā minētajos nolūkos tikai 
tādā gadījumā, ja tie atbilst 2. līdz 
6. punktā noteiktajiem kritērijiem un 
nepārsniedz 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteikto daļu:"

Or. en

Grozījums Nr. 408
Christa Klaß
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) direktīvas 17. panta 1. punkta 2. daļu 
svītro;

Or. de

Pamatojums

Lai izveidotu drošticamas ilgtspējības sistēmas, ir vajadzīgas stingrākas un vienotākas 
pārbaudes, ko visās dalībvalstīs vienādā mērā piemēro tradicionālajām un modernajām 
biodegvielām. Izņēmumi attiecībā uz noteiktiem atkritumiem un atliekām zināmā mērā 
izraisītu biodegvielas ieguvi no tādām izejvielām, kas neatbilst ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 409
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:
"To atkritumu un atlieku, ko var izmantot 
biodegvielu ražošanā, indikatīvu sarakstu 
norāda X pielikumā. Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktu, kas pieņemts saskaņā ar 
25. panta 3. punktā minēto konsultāciju 
procedūru, līdz [viens gads pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] izveido 
atkritumu kodu sarakstu, kas atbilst 
katrai no X pielikumā minētajām 
izejvielām. Šie kodi atbilst saskaņotajam 
atkritumu sarakstam, kas noteikts 
pielikumā Komisijas Lēmumam 
2000/532/EK."

Or. en
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Grozījums Nr. 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:
"No tādas biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā iegūtas enerģijas daļa, 
ko ražo no labības un citiem cietes 
augiem, cukura un eļļas augiem vai 
īpašiem enerģijas kultūraugiem, kurus 
ņem vērā a), b) un c) apakšpunktā 
minētajos nolūkos, nepārsniedz 5 % —
aplēsto īpatsvaru 2011. gada beigās — no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
2020. gadā."

Or. en

Grozījums Nr. 411
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 
1. jūlija. Iekārta "atrodas ekspluatācijā", 
ja notiek fiziska biodegvielas vai 

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 35 % (tomēr 
siltumnīcefekta gāzu emisijas nepārsniedz
54,47 gCO2eq/MJ).
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bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošana.

Or. en

Pamatojums

Ar Komisijas priekšlikumu 2017. gada 50 % prasība tiktu izpildīta gadu vēlāk; tā rezultātā 
būtu mazāks siltumnīcefekta gāzu ietaupījums, kas tādējādi būtu pretrunā ES 2020. gada 
klimata politikas mērķiem. Šis noteikums arī mazinātu regulatīvo skaidrību.

Grozījums Nr. 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 1. jūlija. 
Iekārta "atrodas ekspluatācijā", ja notiek 
fiziska biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošana.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 50 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 1. jūlija. 
Iekārta "atrodas ekspluatācijā", ja notiek 
fiziska biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošana.

Or. fr

Pamatojums

Minimālā robežvērtība — 60 % — ir pārāk augsta, un tā atturēs pētniecību un investīciju 
veikšanu inovatīvos modernu biodegvielu ražošanas veidos, jo īpaši samazinot rūpnieciskās 
ražošanas potenciālu un tādējādi iespējas mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, iekļaujot 
biodegvielas.

Grozījums Nr. 413
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 
1. jūlija. Iekārta "atrodas ekspluatācijā", ja 
notiek fiziska biodegvielas vai bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ražošana.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo iekārtās, kuras atrodas 
ekspluatācijā. Iekārta "atrodas 
ekspluatācijā", ja notiek fiziska 
biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2014. gada 
1. jūlija. Iekārta "atrodas ekspluatācijā", ja 
notiek fiziska biodegvielas vai bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ražošana.

2. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums, ko panāk, izmantojot 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo, un ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, ir vismaz 60 % attiecībā 
uz biodegvielām un bioloģisko šķidro 
kurināmo, ko ražo iekārtās, kuru 
ekspluatācija sākta pēc 2015. gada 
1. janvāra. Iekārta "atrodas ekspluatācijā", 
ja notiek fiziska biodegvielas vai 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošana.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā šī direktīva stāsies spēkā agrākais 2013. gada beigās, 6 mēneši nav pietiekami ilgs 
laiks, lai pieejamās tehnoloģijas pielāgotu direktīvas prasībām. Turklāt arī nozare tam nav 
gatava, jo Direktīvā 2009/28/EK paredzēts, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums būs 
vismaz 60 % attiecībā uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kurās ražošana sākta 2017. gada 
1. janvārī vai vēlāk.

Grozījums Nr. 415
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. 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 un bioloģiskajam 
šķidrajam kurināmajam 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. 416
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. 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 un bioloģiskajam 
šķidrajam kurināmajam jāpanāk 

No 2017. gada 1. janvāra siltumnīcefekta 
gāzu emisiju ietaupījumam, ko panāk, 
izmantojot biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo, kuru ņem vērā 1. punktā 
minētajā nolūkā, jābūt vismaz 50 % (tomēr 
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siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 
vismaz 35 % līdz 2017. gada 
31. decembrim un vismaz 50 % no 
2018. gada 1. janvāra.

siltumnīcefekta gāzu emisijas nepārsniedz 
41,9 gCO2eq/MJ). No 2018. gada 
1. janvāra siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījums sasniedz vismaz 60 % (tomēr 
siltumnīcefekta gāzu emisijas nepārsniedz 
33,52 gCO2eq/MJ) biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 
ko ražo iekārtās, kurās ražošana sākta 
2017. gada 1. janvārī vai vēlāk.

Or. en

Pamatojums

Ar Komisijas priekšlikumu 2017. gada 50 % prasība tiktu izpildīta gadu vēlāk; tā rezultātā 
būtu mazāks siltumnīcefekta gāzu ietaupījums, kas tādējādi būtu pretrunā ES 2020. gada 
klimata politikas mērķiem. Šis noteikums arī mazinātu regulatīvo skaidrību.

Grozījums Nr. 417
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. 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 un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam jāpanāk siltumnīcefekta gāzu 
emisiju ietaupījums vismaz 35 % līdz 
2017. gada 31. decembrim un vismaz 50 % 
no 2018. gada 1. janvāra.

Attiecībā uz iekārtām, kas atradās 
ekspluatācijā 2015. gada 1. janvārī vai 
pirms minētā datuma, 1. punktā minētajā 
nolūkā biodegvielām un bioloģiskajam 
šķidrajam kurināmajam 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 agrākais 2013. gada beigās, 6 mēneši nav pietiekami ilgs 
laiks, lai pieejamās tehnoloģijas pielāgotu direktīvas prasībām. Turklāt arī nozare tam nav 
gatava, jo Direktīvā 2009/28/EK paredzēts, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums būs 
vismaz 60 % attiecībā uz biodegvielām, ko ražo iekārtās, kurās ražošana sākta 2017. gada 
1. janvārī vai vēlāk.
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Grozījums Nr. 418
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. 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 25.b pantu, lai noteiktu 
kritērijus un ģeogrāfiskos apgabalus, ko 
izmanto, lai nolemtu, uz kurām pļavām 
attiecas pirmās daļas c) apakšpunkts."

Or. en

Pamatojums

Komisija vēlas būt pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par jautājumiem, kas ietekmē visu 
biodegvielas ražošanas nozari; tāpēc tiem joprojām jāpiemēro parastā likumdošanas 
procedūra.

Grozījums Nr. 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
17. 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 25.b pantu, lai noteiktu 
kritērijus un ģeogrāfiskos apgabalus, ko 
izmanto, lai nolemtu, uz kurām pļavām 
attiecas pirmās daļas c) apakšpunkts."
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Or. en

Grozījums Nr. 420
Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
"4. Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 
nedrīkst būt ražoti no izejvielām, kuras 
saražotas no zemes platības ar augstu 
oglekļa koncentrāciju, tas ir, no zemes, 
kurai bija piešķirts viens no turpmāk 
minētajiem statusiem 2008. gada janvārī 
vai vēlāk, neatkarīgi no tā, vai minētais 
statuss ir saglabāts vai nav:
a) mitrājs, tas ir, zemes platība, kuru 
nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu 
gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta 
ar ūdeni;
b) citi dabiski atjaunoti meži;
c) stādīti meži."

Or. en

Grozījums Nr. 421
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pantā iekļauj šādu 5.a punktu:
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"5.a Ņemot vērā 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunkta nosacījumus, lai ievērotu 
ar piejaukumiem saistīto mērķi, izejvielas 
biodegvielu un bioloģisko kurināmo 
ražošanai nedrīkst iegūt no valstīm, kuru 
sējas platībās, uz ko attiecas 4. un 
5. punkts, izejvielu ražošanas gadā 
notikušas būtiskas pārmaiņas."

Or. de

Pamatojums

Vairāk nekā 70 % siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko rada biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, rodas no zemes izmantošanas izmaiņām lietus mežu apgabalos un purvos. Tāpēc 
biodegvielas, kuru ražošanas pamatā ir šādas zemes izmantošanas izmaiņas, nav jāņem vērā. 
Tādā veidā varētu samazināt gan siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas attiecīgajās valstīs, 
gan siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas netiešas zemes izmantošanas izmaiņu rezultātā.

Grozījums Nr. 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu punktu:
"5.a Audzējot izejvielas, no kurām tiks 
ražotas biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 
priekšroka dodama atmatā palikušai 
zemei."

Or. lt

Grozījums Nr. 423
Vladko Todorov Panayotov

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

ba) pantā iekļauj šādu 5.a punktu:
"5.a Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā saistībā ar 
1. punktu, netiek ražoti no izejvielām, kas 
iegūtas no lauksaimniecības vai mežu 
atlikumiem, ja vien netiek iesniegti 
pierādījumi, ka tas neizraisa 
lauksaimniecisko un ekosistēmu funkciju 
degradāciju. Lauksaimniecības atlikumu 
daudzumu, kam jāpaliek zemē 
lauksaimniecības un ekoloģisku iemeslu 
dēļ, nosaka, ņemot vērā reģionālās 
īpatnības un attiecīgā gadījumā —
ekoloģiskās, lauksaimniecības un
ģeogrāfiskās īpatnības reģionu ietvaros, 
tostarp — bet ne tikai — augsnes 
organisko saturu, augsnes auglību, 
augsnes mikrobioloģiskās īpašības, spēju 
saglabāt ūdeni un oglekļa dioksīda 
absorbciju. Šo punktu nepiemēro 
izejvielām, kas iegūtas no
lauksaimniecības atlikumiem, kuri radīti, 
ārpus lauka pārstrādājot augus pārtikas 
produktos vai citos produktos. 
Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā saistībā ar 
1. punktu, netiek ražoti no izejvielām, kas 
iegūtas no mežsaimniecības atlikumiem, 
ja vien netiek iesniegti pierādījumi, ka tas 
neizraisa ekosistēmu funkciju 
degradāciju."

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības un mežu atlikumi nodrošina barības vielas lauksaimniecības augiem un 
aizsargā pret augsnes eroziju un bioloģiskās daudzveidības zudumu. Pārmērīga to 
lauksaimniecības atlikumu novākšana, kas radušies kultūras novākšanas laikā, var apdraudēt 
šīs ekoloģiskās funkcijas. Tādēļ šādu biodegvielas ražošanai pieejamu atlikumu daudzums
dažādos reģionos atšķiras.

Grozījums Nr. 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pantā iekļauj šādu 5.a punktu:
"5.a Izejvielas, ko izmanto tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo ražošanai, kurus ņem vērā 
1. punktā minētajos nolūkos, ražo, 
izmantojot ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanas praksi, kas ļauj 
saglabāt ekosistēmu oglekļa krājas 
palielināšanos, nodrošināt bioloģisko 
daudzveidību, aizsargāt augsnes auglību
un augsnes organisko oglekli, novērst 
augsnes eroziju un veicināt ūdens 
kvalitātes, kā arī barības vielu un 
minerālu līdzsvara saglabāšanu."

Or. en

Grozījums Nr. 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
"6. Biodegviela un bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, ko ņem vērā 1. punkta a), 
b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos 
un iegūst no lauksaimniecības izejvielām, 
kuras iegūst Kopienā saskaņā ar 
prasībām un standartiem, kas iekļauti 
kopējā lauksaimniecības politikā 
paredzēto lauksaimniekiem domāto tiešo 
atbalsta shēmu kopējos noteikumos 
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minētajās normās, ar kurām izveido dažas 
atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un 
saskaņā ar prasību minimumu par labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļiem, kas 
noteikti Padomes 2009. gada 19. janvāra 
Regulā (EK) Nr. 73/2009, atbilst 
17. panta 3.−5. punktā norādītajiem 
ilgtspējības kritērijiem."

Or. en

Grozījums Nr. 426
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
17. pants – 6. punkts – 1.a, 1.b un 1.c daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 6. punktā iekļauj šādas daļas:
"Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, 
neiegūst no atkritumiem vai atliekām, ja 
šāda ieguve būtu pretrunā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu piemērošanai un 
mērķiem.
Biodegvielas un bioloģiskos šķidros 
kurināmos, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajos nolūkos, jo 
īpaši neiegūst no atkritumiem vai 
atliekām, uz kurām saskaņā ar Direktīvas 
2008/98/EK 11. panta 2. punktu attiecas 
atkārtotas izmantošanas un pārstrādes 
mērķi vai pasākumi, ko dalībvalstis 
atbilstoši minētās direktīvas 22. pantam 
pieņēmušas saistībā ar bioloģiskajiem 
atkritumiem.
Atkritumu pārvaldības plānos un 
atkritumu novēršanas programmās, kas 
dalībvalstīs izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2008/98/EK V nodaļu, ņem 
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vērā atkritumu un atlieku izmantošanu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo ražošanai."

Or. en

Grozījums Nr. 427
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a direktīvas 18. pantā iekļauj šādu 
2.a punktu:
"2.a Eurostat ievāc un publicē detalizētu 
ar tirdzniecību saistītu informāciju par 
biodegvielu, kas saražota no pārtikas 
kultūraugiem, piemēram, tādu, kuras 
pamatā ir labība, citi cieti saturoši
kultūraugi, cukuru saturoši kultūraugi 
vai eļļas kultūraugi. Pieejamā informācija 
tiek sadalīta pa tirdzniecības datiem 
atsevišķi etanolam un biodīzeļdegvielai, jo 
pašlaik tiek publiskoti apkopoti dati, 
iekļaujot biodegvielas sadaļā datus gan 
par etanola, gan par biodīzeļdegvielas 
importu un eksportu. Attiecībā uz importa 
un eksporta datiem nosaka importētās un 
ES dalībvalstīs patērētās biodegvielas 
veidu un apmēru. Datos iekļauj arī 
izcelsmes valsti vai valsti, kura eksportē 
šos produktus uz ES. Dati par 
biodegvielas izejvielu vai daļēji apstrādātu 
produktu importu un eksportu tiek 
uzlaboti, Eurostat ievācot un publicējot 
informāciju par izejvielu, tai skaitā 
iekšējā tirgū tirgotu vai daļēji tirgotu 
izejvielu, importu vai eksportu, veidu un 
izcelsmes valsti."

Or. en
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Grozījums Nr. 428
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b direktīvas 18. pantā iekļauj šādu 
2.b punktu:
"2.b Eurostat ievāc un publicē detalizētu 
nodarbinātības informāciju par skaitļiem, 
ilgumu un algām saistībā ar tiešo, netiešo 
un izraisīto nodarbinātību ES biodegvielu 
nozarē. Eiropas Komisija izstrādā 
apstiprinātu metodoloģiju darbavietu 
mērīšanai, ar kuru sistemātiski novērtē un 
pārrauga nodarbinātības līmeņus 
dalībvalstīs un ES kopumā. 
Nodarbinātības informāciju etanola un 
biodīzeļdegvielas nozarēm sadala 
atsevišķi, skaidri nosakot darbavietas 
atrašanās vietu biodegvielas piegādes 
ķēdē. Pašreizējie biodegvielas nozares 
nodarbinātības dati nav iekļauti politikas 
veidotājiem pieejamo nodarbinātības 
aplēšu oficiālajā statistikā un atšķiras 
atkarībā no pieņemtās definīcijas vai 
metodoloģijas, kas izmantota konkrētā 
pētījumā, izmantotās darbavietu 
skaitīšanas pieejas un apmēra, kādā 
lauksaimniecības darbība pētījumos 
saistīta ar biodegvielas nozari. Oficiāls 
process, nosakot pamatā esošu datu un 
pārredzamu pieņēmumu izmantošanu 
nodarbinātības rādītāju iegūšanai, 
uzlabotu informācijas pieejamību."

Or. en

Grozījums Nr. 429
Erik Bánki
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija, neskarot 21.a pantu, var izlemt, 
ka brīvprātīgās valstu vai starptautiskās 
shēmās, kurās noteikti standarti biomasas 
produktu ražošanai, ietverti pareizi dati 
17. panta 2. punkta nolūkos vai pierādīts, 
ka biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā 
kurināmā sūtījumi atbilst 17. panta 3. līdz 
5. punktā noteiktajiem ilgtspējības 
kritērijiem. Komisija var pieņemt lēmumu, 
ka shēmās ir pareizi dati informēšanai par 
veiktajiem pasākumiem, lai saglabātu 
teritorijas, kuras kritiskās situācijās 
nodrošina galvenos dabiskos ciklus 
(piemēram, ūdensšķirtņu aizsardzību un 
erozijas kontroli), pasākumiem augsnes, 
ūdens un gaisa aizsardzībā, noplicinātas 
zemes atjaunošanā, kā arī par pasākumiem, 
lai novērstu pārmērīgu ūdens patēriņu 
apgabalos ar trūcīgiem ūdens resursiem, un 
attiecībā uz 17. panta 7. punkta otrajā daļā 
minētajiem jautājumiem. Komisija var arī 
atzīt platības, kas ir paredzētas, lai 
aizsargātu reti sastopamas, apdraudētas vai 
izmirstošas ekosistēmas vai sugas, kuras 
par tādām ir atzītas starptautiskos 
nolīgumos vai ir iekļautas starpvaldību 
organizāciju vai Starptautiskās Dabas un 
dabas resursu saglabāšanas savienības 
sastādītos sarakstos, 17. panta 3. punkta 
b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a direktīvas 18. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:
"5. Komisija pieņem lēmumus saskaņā 
ar 4. punktu tikai tad, ja attiecīgais 
nolīgums vai shēma atbilst atbilstīgiem 
ticamības, pārredzamības un neatkarīga 
audita standartiem un pienācīgi aizsargā 
trešo pušu tiesības.
Trešās puses ir vietējās un pirmiedzīvotāju 
kopienas vai jebkuras citas personas, uz 
kurām šīs darbības rada ietekmi, ciktāl 
minētajām personām ir īpašumtiesības uz 
zemi, no kuras iegūst biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo ražošanā 
izmantotās izejvielas, vai tiesības šādu 
zemi izmantot.
Nolīgums vai shēma neatbilst pirmajā 
daļā minētajiem standartiem, ja vien tajā 
nav noteiktas šādas prasības:
a) trešo pušu tiesību aizsardzība:
i) pirms darbībām nolīgumā vai shēmā 
piešķir atļauju, tiek izskatītas trešo pušu 
tiesības. Šādu tiesību izskatīšanu 
dokumentē;
ii) minēto pušu brīvu, iepriekšēju un 
informētu piekrišanu iegūst pirms 
darbību uzsākšanas;
iii) trešo pušu tiesības tiek ievērotas;
iv) trešās puses, uz kuru tiesībām darbības 
rada nelabvēlīgu ietekmi, saņem 
pienācīgu kompensāciju;
b) minimālie drošticamības un 
neatkarīgas revīzijas standarti:
v) revidenti ir akreditēti atbilstoši 
attiecīgiem starptautiskiem standartiem;
vi) interešu konfliktus starp revidentiem 
un ekonomikas dalībniekiem nosaka, 
risina un novērš saskaņā ar skaidrām un 
efektīvām procedūrām;
vii) revīzijas darbības vietā veic vismaz 
reizi gadā saskaņā ar skaidrām, 
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dokumentētām un publicētām 
procedūrām. Revīzijas dokumentē;
viii) revīziju laikā veic apspriedes ar 
trešām pusēm. Apspriedes dokumentē;
ix) neatbilstības situācijas konstatē un 
risina saskaņā ar skaidrām un efektīvām 
procedūrām. Minētajās procedūrās 
iekļauj termiņus atbilstības 
nodrošināšanai un paredz individuālo 
darbību vai biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā sūtījumu izslēgšanu no 
nolīguma vai shēmas, ja noteiktajā 
termiņā atbilstība nav nodrošināta;
c) minimālie pārredzamības standarti:
x) nolīgumu vai shēmu publisko tīmekļa 
vietnē. Visas nolīguma vai shēmas daļas 
iekļauj vienā dokumentā;
xi) sarakstu ar ekonomikas dalībniekiem, 
uz kuriem attiecīgais nolīgums vai shēma 
attiecas, publicē tajā pašā tīmekļa vietnē, 
pievienojot attiecīgo sertifikātu kopijas;
xii) lēmumus, ko Komisija pieņem 
saskaņā ar 4. punktu, publisko tajā pašā 
tīmekļa vietnē.
Visu x) līdz xii) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumus dara pieejamus, jo 
īpaši trešām pusēm, izejmateriālu 
izcelsmes valsts oficiālajā(-ās) valodā(-
ās).
Darbībās, kas minētas i) līdz iii) punktā
un viii) punktā, trešām pusēm var palīdzēt 
viņu pārstāvji.
Dokumentus, kas minēti i), vii) un 
viii) punktā, glabā vismaz piecus gadus un 
pēc pieprasījuma dara pieejamus 
Komisijai.
Nolīgumā vai shēmā iekļauj noteikumus, 
ar kuriem Komisijai ļauj izmantot 
19. panta 6.d punkta pirmajā daļā minētās 
pilnvaras.
Shēmām, kuru nolūks ir mērīt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu, ir jāatbilst arī 
V pielikumā noteiktajām metodiskajām
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prasībām. Bioloģiski daudzveidīgu 
platību saraksti, kas minēti 17. panta 
3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā,
atbilst attiecīgiem objektivitātes 
standartiem un saskan ar starptautiski 
atzītiem standartiem, kā arī to sakarā ir 
paredzētas atbilstīgas pārsūdzības 
procedūras."

Or. en

Grozījums Nr. 431
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b direktīvas 18. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu:
"6. Atkarībā no 6.a punkta lēmumus 
atbilstīgi 4. punktam pieņem saskaņā ar 
25. panta 3. punktā minēto procedūru, 
ņemot vērā sabiedrības izteiktos 
novērojumus atbilstoši 6.a punktam. 
Neskarot 6.d punktu, šādi lēmumi ir 
spēkā ne vairāk kā piecus gadus.
Ja Komisija uzskata, ka lēmumu atbilstīgi 
4. punktam varētu pieņemt, tā publisko 
nolīgumu vai shēmu 24. pantā minētajā 
pārredzamības platformā. Visas nolīguma 
vai shēmas daļas iekļauj vienā kopīgā 
dokumentā. Komisija publicē paziņojumu, 
ar ko aicina sabiedrību iesniegt savus 
novērojumus saistībā ar nolīgumu vai 
shēmu. Novērojumu iesniegšanas periods 
nevar būt īsāks par diviem mēnešiem, 
sākot no paziņojuma datuma.
Komisija pārredzamības platformā 
publisko ziņojumu par nolīgumu vai 
shēmu. Gatavojot ziņojumu, Komisija var 
paļauties uz trešo pušu ekspertīzi. Jebkāds 
interešu konflikts saistībā ar jebkuru 
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ziņojuma sagatavošanā iesaistītu personu 
ir jākonstatē un jānovērš.
Pēc lēmuma pieņemšanas atbilstīgi 
4. punktam nolīgumu vai shēmu publisko 
pārredzamības platformā. Visas nolīguma 
vai shēmas daļas iekļauj vienā 
dokumentā.
Lēmumi atbilstīgi 4. punktam norāda, ka 
jebkura fiziska vai juridiska persona var 
izteikt Komisijai pamatotas bažas saistībā 
ar nolīguma vai shēmas darbību. 
Komisija atbild divu mēnešu laikā, 
norādot, vai tā plāno veikt turpmākas 
darbības.
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. Šajā nolūkā Komisija 
ir pilnvarota piekļūt jebkādiem saistītiem 
dokumentiem, kas izveidoti vai glabāti 
nolīguma vai shēmas darbības mērķiem.
Ja sākotnējie dati liecina par nopietniem 
trūkumiem nolīguma vai shēmas darbībā, 
Komisija nekavējoties atceļ 4. punktā 
minēto lēmumu, pieņemot īstenošanas 
aktu saskaņā ar 25.b pantā minēto 
konsultāciju procedūru. Lēmuma 
īstenošanas apturēšanu atceļ tādā pašā
veidā pēc tam, kad Komisija novērtējumā 
secina, ka jautājums ir atrisināts."

Or. en

Grozījums Nr. 432
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6.c punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 9.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c. direktīvas 18. pantā pievieno šādu 
9.a punktu:
"9.a Līdz [viens gads no šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
pārskatīta nolīgumu vai brīvprātīgo 
shēmu darbība, par kurām ir pieņemts 
lēmums atbilstīgi 4. punktam, un 
noteiktas paraugprakses. Ziņojuma 
pamatā izmanto labāko pieejamo 
informāciju, tostarp apspriedes ar 
ieinteresētajām pusēm, un praktisko 
pieredzi nolīgumu vai shēmu 
piemērošanā. Ziņojumā ņem vērā 
attiecīgos starptautiski atzītos standartus 
un vadlīnijas, tostarp tos, kurus 
izstrādājusi Starptautiskā Standartizācijas 
organizācija un Starptautiskās Sociālās 
un vides akreditācijas un marķējuma 
alianse (ISEAL). Attiecībā uz katru 
nolīgumu un shēmu ziņojumā, cita starpā, 
analizē šādus aspektus:
– revīziju neatkarība, kārtība un biežums;
– neatbilstības konstatēšanas un 
novēršanas metožu pieejamība un 
pieredze to piemērošanā;
– pārredzamība, jo īpaši attiecībā uz 
shēmas pieejamību, tulkojumu pieejamību 
to valstu vai reģionu oficiālajās valodās, 
kuras ir izejvielu izcelsmes valstis vai 
reģioni, sertificētu dalībnieku un attiecīgo 
sertifikātu saraksta pieejamību un 
revīzijas ziņojumu pieejamību;
– ieinteresēto pušu iesaistīšana, jo īpaši 
attiecībā uz apspriedēm ar pirmiedzīvotāju 
un vietējām kopienām shēmas projekta 
izstrādes un pārskatīšanas, kā arī revīziju 
laikā;
– vispārējā shēmas stabilitāte, jo īpaši 
ņemot vērā noteikumus par revidentu un 
attiecīgu shēmas struktūru akreditāciju, 
kvalifikāciju un neatkarību;
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– shēmas atbilstība tirgus situācijai.
Komisija attiecīgos gadījumos, ņemot vērā 
ziņojumu, iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt šīs 
direktīvas noteikumus attiecībā uz 
brīvprātīgajām shēmām, lai veicinātu 
paraugpraksi."

Or. en

Grozījums Nr. 433
Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
18. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a direktīvas 18. pantā pievieno šādu 
9.a punktu:
"9.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25. panta 
b) punktu, lai novērstu izejvielu 
krāpniecisku klasifikāciju par 
atkritumiem, ja tās neatbilst Direktīvas 
2008/98/EK 4. pantam vai līdzvērtīgai 
atkritumu novēršanas un pārvaldības 
programmai. Minētos deleģētos aktus 
pieņem līdz 2015. gada 31. decembrim, un 
tikmēr izejvielas šīs direktīvas nolūkos 
neuzskata par atkritumiem."

Or. en

Grozījums Nr. 434
Bas Eickhout

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

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu no biodegvielas un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izmantošanas, piemērojot 17. panta 
2. punktu, aprēķina šādi:
a) ja siltumnīcefekta gāzu emisiju
ietaupījumu standartvērtība ražošanas 
metodei ir noteikta V pielikuma A vai B 
daļā un ja el vērtība šīm biodegvielām 
vai bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem ir aprēķināta saskaņā ar 
V pielikuma C daļas 7. punktu un ir 
vienāda ar vai mazāka par nulli, un ja 
aprēķinātās netiešās zemes izmantojuma 
izmaiņas radītās emisijas saskaņā ar 
VIII pielikuma B daļu ir vienādas ar 
nulli, izmanto minēto standartvērtību;
b) izmantojot faktisko vērtību, kas 
aprēķināta saskaņā ar V pielikuma 
C daļā noteikto metodi, pievienojot 
VIII pielikumā minētos netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu radītas emisijas 
apmēra aprēķinus;
c) izmantojot vērtību, ko aprēķina kā 
V pielikuma C daļas 1. punktā minēto 
formulas reizinātāju summu, ja 
V pielikuma D vai E daļā sadalītās 
standartvērtības var izmantot kā dažus 
reizinātājus, un faktiskās vērtības, ko 
aprēķina saskaņā ar V pielikuma C daļā 
izklāstīto metodoloģiju visiem citiem 
reizinātājiem, pievienojot VIII pielikumā 
minētos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu radītas emisijas apmēra 
aprēķinus."

Or. en

Grozījums Nr. 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu no biodegvielas un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā 
izmantošanas, piemērojot 17. panta 
2. punktu, aprēķina šādi:
a) ja siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu standartvērtība ražošanas 
metodei ir noteikta V pielikuma A vai B 
daļā, tostarp lielumi, kas saistīti ar zemes 
izmantojuma netiešām izmaiņām, kā 
minēts VIII pielikumā, un ja el vērtība 
šīm biodegvielām vai bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem ir aprēķināta 
saskaņā ar V pielikuma C daļas 
7. punktu un ir vienāda ar vai mazāka 
par nulli, izmanto minēto 
standartvērtību;
b) izmantojot faktisko vērtību, kas 
aprēķināta saskaņā ar V pielikuma 
C daļā noteikto metodi, vai;
c) izmantojot vērtību, ko aprēķina kā 
V pielikuma C daļas 1. punktā minēto 
formulas reizinātāju summu, ja 
V pielikuma D vai E daļā sadalītās 
standartvērtības var izmantot kā dažus 
reizinātājus, un faktiskās vērtības, ko 
aprēķina saskaņā ar V pielikuma C daļā 
izklāstīto metodoloģiju visiem citiem 
reizinātājiem, izņemot vērtību eiluc, kam 
jāizmanto VIII pielikumā norādītie 
lielumi."

Or. en

Grozījums Nr. 436
Anne Delvaux
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
"a) ja siltumnīcefekta gāzu emisiju
ietaupījumu standartvērtība ražošanas 
metodei ir noteikta V pielikuma A vai B 
daļā un ja edl vērtība šīm biodegvielām 
vai bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem ir aprēķināta saskaņā ar 
V pielikuma C daļas 7. punktu un ir 
vienāda ar vai mazāka par nulli, 
izmanto minēto standartvērtību, 
pievienojot netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu radīto emisiju apmēru, kā 
noteikts V pielikuma C daļas 
19.a punktā;"

Or. en

Pamatojums

ILUC emisiju iekļaušana biodegvielu radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinā, sākot no 
2018. gada.

Grozījums Nr. 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
"a) ja siltumnīcefekta gāzu emisiju
ietaupījumu standartvērtība ražošanas 
metodei ir noteikta V pielikuma A vai B 
daļā un ja edl vērtība šīm biodegvielām 
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vai bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem ir aprēķināta saskaņā ar 
V pielikuma C daļas 7. punktu un ir 
vienāda ar vai mazāka par nulli, 
izmanto minēto standartvērtību;"

Or. en

Grozījums Nr. 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) panta 1. punktā pievieno šādu daļu:
"Dalībvalsts nodrošina, ka aprēķinos, kas 
minēti a), b) un c) punktā, iekļauj emisijas 
no netiešā zemes izmantojuma maiņas 
saskaņā ar VIII pielikumu, ja tās 
pārsniedz maksimālo daļu, kā noteikts 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktā."

Or. en

Pamatojums

Iekļauta atsauce uz netiešā zemes izmantojuma emisiju iekļaušanu biodegvielu radīto 
siltumnīcefekta gāzu pārmērīgu emisiju aprēķinā.

Grozījums Nr. 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 5. punkts – otrais teikums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 5. punkta pēdējo teikumu aizstāj 
ar šādu:

svītrots

"Šajā nolūkā Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
25.b pantu."

Or. en

Grozījums Nr. 440
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
"Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
VIII pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu vērtības; 
nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam (tas ir, izejvielu līmenī); 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem."

Or. en

Pamatojums

ILUC faktoriem, kas noteikti VIII pielikumā, nav stabila zinātniskā pamatojuma, tāpēc tie ir 
jāsvītro.
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Grozījums Nr. 441
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
"Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
VIII pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu vērtības; 
nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam (tas ir, izejvielu līmenī); 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem."

Or. fr

Grozījums Nr. 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
"Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
VIII pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu vērtības; 
nosakot jaunas vērtības sīkākam 
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sadalījumam (tas ir, izejvielu līmenī); 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem."

Or. en

Grozījums Nr. 443
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
"Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
VIII pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu vērtības; 
nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam (tas ir, izejvielu līmenī); 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem."

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 19. panta 5. punkts attiecas uz būtiski svarīgiem direktīvas aspektiem, tāpēc tas 
nav deleģēto aktu darbības jomā.

Grozījums Nr. 444
Pilar Ayuso



PE513.034v01-00 56/83 AM\937597LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: c) panta 6. punktu svītro.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
VIII pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot 
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu vērtības; 
nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam (tas ir, izejvielu līmenī); 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem."

Or. es

Grozījums Nr. 445
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
VIII pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai, tostarp pārskatot
ierosinātās kultūraugu grupu netiešo 
zemes izmantojuma izmaiņu vērtības; 
nosakot jaunas vērtības sīkākam 
sadalījumam (tas ir, izejvielu līmenī); 
attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas celulozes 

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 25.b pantu attiecībā uz 
VIII pielikuma pielāgošanu zinātnes un 
tehniskas attīstībai un netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu vērtību noteikšanu 
katram juridiskajam gadam saskaņā ar 
VIII pielikumu; nosakot jaunas vērtības 
sīkākam sadalījumam (tas ir, izejvielu 
līmenī); attiecīgā gadījumā ietverot papildu 
vērtības, ja tirgū parādās jaunas 
biodegvielu izejvielas; izstrādājot faktorus 
izejvielām, kas nāk no nepārtikas celulozes 
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un lignocelulozes materiāliem." un lignocelulozes materiāliem."

Or. en

Pamatojums

Netiešo zemes izmantojuma izmaiņu vērtību ikgadēja noteikšana.

Grozījums Nr. 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekļauj šādu 6.a punktu:
"6.a Lai aizsargātu jau veiktos 
ieguldījumus attiecībā uz iekārtām, kas 
atradās ekspluatācijā 2014. gada 1. jūlijā 
vai pirms minētā datuma, šīs direktīvas 
VIII pielikumā minētās netiešo zemes 
izmantojuma izmaiņu emisijas neņem 
vērā aprēķinos, ko veic saskaņā ar 
1. punktu, attiecībā uz kopējo no labības 
un citiem cieti saturošiem augiem, cukuru 
saturošiem augiem, eļļas augiem un citām 
enerģētiskām kultūrām ražoto biodegvielu 
patēriņa daļu līdz 2017. gada 
31. decembrim."

Or. en

Grozījums Nr. 447
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 7. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

"7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu 
attiecībā uz V 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. fr

Grozījums Nr. 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

"7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu 
attiecībā uz V 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. 449
Pilar Ayuso
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) iekļauj šādu punktu:
"8.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu, lai 
noteiktu sīki izstrādātas definīcijas, 
tostarp tehniskos parametrus, V pielikuma 
C daļas 9. punktā minētajām 
kategorijām."

Or. es

Grozījums Nr. 450
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – eb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) iekļauj šādu punktu:
"8.b Ne vēlāk kā līdz 2015. gada 
31. decembrim Komisija iesniedz 
leģislatīva akta priekšlikumu, lai iekļautu 
turpmākus netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu mazināšanas pasākumus, 
piemēram, blakusproduktu izmantošanu, 
ražības paaugstināšanu, ražošanas 
efektivitātes nodrošināšanu un augkopību
pamestā vai neizmantotā zemē, izmantojot 
prēmiju, kas līdzīga tai, kura noteikta no 
zemes iegūtai biomasai, saskaņā ar 
V pielikuma C daļas 8. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem."

Or. es
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Grozījums Nr. 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts
Direktīva 2009/28/EK
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. regulas 21. pantu svītro; 8. regulas 21. panta 2. punktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 452
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a iekļauj šādu pantu:
"21.a pants
Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, kuru ILUC emisijas ir nulle
1. Tiks uzskatīts, ka nulle emisiju attiecībā 
uz netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām ir šādām biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem:
a) tradicionālas biodegvielas ne vairāk kā 
5 % apmērā no enerģijas galapatēriņa 
transporta jomā 2020. gadā un 
turpmākajos gados;
b) tradicionālās biodegvielas, kas 
pārsniedz šā punkta a) apakšpunktā 
noteikto apmēru, ja tās ražotas no 
biomasas, kas nerada netiešas zemes 
izmantojuma izmaiņas, kā noteikts 
VIII pielikumā;
c) modernās biodegvielas.
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2. Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
nosaka un publicē vadlīnijas valstu 
shēmām, ar ko paredz sertifikātu 
izsniegšanu par biomasu, kas nerada 
netiešas zemes izmantojuma izmaiņas, 
šādas biomasas audzētājiem vai 
ražotājiem. Līdz 2014. gada 
31. decembrim katra dalībvalsts iesniedz 
savu valsts shēmu, ar ko paredz sertifikātu 
izsniegšanu par biomasu, kas nerada 
netiešas zemes izmantojuma izmaiņas, 
šādas biomasas audzētājiem vai 
ražotājiem, un Komisija izvērtē valstu 
shēmas, jo īpaši to atbilstība dalībvalstī 
paredzētajiem pasākumiem, ņemot vērā 
nepieciešamību iekļaut šādas 
sertifikācijas Komisijas apstiprinātās 
brīvprātīgās ilgtspējības sistēmās."

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās biodegvielas apjomā, kādā tās faktiski tiek ražotas ES, nerada netiešas zemes 
izmantojuma izmaņas, kā apliecina Komisija. Tomēr jebkādi tradicionālās biodegvielas 
papildu apjomi būtu jāražo no tādas biomasas, kas nerada netiešas zemes izmantojuma 
izmaiņas, kā noteikts VIII pielikumā.

Grozījums Nr. 453
Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2009/28/EK
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. lēmuma 22. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

"2. Aplēšot siltumnīcefekta gāzu emisijas 
neto ietaupījumu no biodegvielu 
izmantošanas, dalībvalsts var 1. punktā 
minēto ziņojumu nolūkā lietot V 
pielikuma A un B daļā norādītās tipiskās 
vērtības un pievieno aplēses par netieša 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijām, kā 



PE513.034v01-00 62/83 AM\937597LV.doc

LV

noteikts VIII pielikumā."

Or. en

Grozījums Nr. 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2009/28/EK
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. lēmuma 22. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

'2. Aplēšot siltumnīcefekta gāzu emisijas 
neto ietaupījumu no biodegvielu 
izmantošanas, dalībvalsts var 1. punktā 
minēto ziņojumu nolūkā lietot V 
pielikuma A un B daļā norādītās tipiskās 
vērtības un pievieno aplēses par netieša 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijām, kā 
noteikts VIII pielikumā."

Or. es

Grozījums Nr. 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts
Direktīva 2009/28/EK
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. lēmuma 22. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

9. lēmuma 22. panta 2. punktu svītro.

"2. Aplēšot siltumnīcefekta gāzu emisijas 
neto ietaupījumu no biodegvielu 
izmantošanas, dalībvalsts var 1. punktā 
minēto ziņojumu nolūkā lietot V 
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pielikuma A un B daļā norādītās tipiskās 
vērtības un pievieno aplēses par netieša 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijām, kā 
noteikts VIII pielikumā."

Or. en

Grozījums Nr. 456
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. iekļauj šādu 25.b pantu: svītrots
"25.b pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā, 5. panta 
5. punktā, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešajā daļā, 19. panta 
5. punktā, 19. panta 6. punktā un 
19. panta 7. punktā, deleģē Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot [ar šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienu].
3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta 
trešajā daļā, 19. panta 5. punktā, 
19. panta 6. punktā un 19. panta 
7. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. 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 
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neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā vienlaikus par to informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 3. panta 4. punkta d) apakšpunktu, 
5. panta 5. punktu, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešo daļu, 19. panta 
5. punktu, 19. panta 6. punktu un 
19. panta 7. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
2 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. 457
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā, 5. panta 
5. punktā, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešajā daļā, 19. panta 
5. punktā, 19. panta 6. punktā un 19. panta 
7. punktā, deleģē Komisijai uz nenoteiktu 
laiku, sākot [ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienu].

2. Pilnvaras, kas minētas 5. panta 
5. punktā, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešajā daļā, 19. panta 
6. punktā un 19. panta 7. punktā, deleģē 
Komisijai uz pieciem gadiem, sākot ar
[Publikāciju birojs norāda šā grozījumu 
tiesību akta spēkā stāšanās dienu]. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina uz tikpat ilgu periodu, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome ne vēlāk 
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kā trīs mēnešus pirms katra perioda 
beigām neiebilst pret šādu pagarināšanu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši Eiropas Parlamenta standarta formulējumam par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta 
trešajā daļā, 19. panta 5. punktā, 
19. panta 6. punktā un 19. panta 
7. punktā, deleģē Komisijai uz nenoteiktu 
laiku, sākot [ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienu].

2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, deleģē 
Komisijai uz pieciem gadiem, sākot [ar šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienu], ar iespēju 
šo periodu pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā, 5. panta 
5. punktā, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešajā daļā, 19. panta 

2. Pilnvaras, kas minētas 5. panta 
5. punktā, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešajā daļā, 19. panta 
5. punktā, 19. panta 6. punktā un 19. panta 
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5. punktā, 19. panta 6. punktā un 19. panta 
7. punktā, deleģē Komisijai uz nenoteiktu 
laiku, sākot [ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienu].

7. punktā, deleģē Komisijai uz pieciem 
gadiem, sākot [ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienu].

Or. it

Grozījums Nr. 460
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktā, 5. panta 
5. punktā, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešajā daļā, 19. panta 
5. punktā, 19. panta 6. punktā un 19. panta 
7. punktā, deleģē Komisijai uz nenoteiktu 
laiku, sākot [ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienu].

2. Pilnvaras, kas minētas 2. panta 
oa) punktā, 5. panta 5. punktā, 17. panta 
3. punkta c) apakšpunkta trešajā daļā, 
19. panta 5. punktā, 19. panta 7. punktā un 
19. panta 8. punktā, deleģē Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot [ar šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienu].

Or. es

Grozījums Nr. 461
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā,
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā 
daļā, 19. panta 5. punktā, 19. panta 
6. punktā un 19. panta 7. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas 

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 2. panta oa) punktā, 
5. panta 5. punktā, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešajā daļā, 19. panta 
5. punktā, 19. panta 7. punktā un 19. panta 
8. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
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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.

lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, 
kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā 
esošos deleģētos aktus.

Or. es

Grozījums Nr. 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā,
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta 
trešajā daļā, 19. panta 5. punktā, 
19. panta 6. punktā un 19. panta 
7. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. 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 var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. 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. 463
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā 
daļā, 19. panta 5. punktā, 19. panta 
6. punktā un 19. panta 7. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. 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 var 
jebkurā brīdī atsaukt 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā 
daļā, 19. panta 6. punktā un 19. panta 
7. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. 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. 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā 
daļā, 19. panta 5. punktā, 19. panta 
6. punktā un 19. panta 7. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. 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 var 
jebkurā brīdī atsaukt 5. panta 5. punktā, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā 
daļā, 19. panta 5. punktā, 19. panta 
6. punktā un 19. panta 7. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. 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. it
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Grozījums Nr. 465
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktu, 
5. panta 5. punktu, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešo daļu, 19. panta 
5. punktu, 19. panta 6. punktu un
19. panta 7. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
2 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.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. panta oa) punktu, 5. panta 5. punktu, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešo 
daļu, 19. panta 5. punktu, 19. panta 
7. punktu un 19. panta 8. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome 2 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. 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktu, 5. panta 
5. punktu, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešo daļu, 19. panta 
5. punktu, 19. panta 6. punktu un 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktu, 5. panta 
5. punktu stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu 
laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas 
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19. panta 7. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
2 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.

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. en

Grozījums Nr. 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/28/EK
25.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktu,
5. panta 5. punktu, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešo daļu, 19. panta 
5. punktu, 19. panta 6. punktu un 19. panta 
7. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 2 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.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
5. panta 5. punktu, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešo daļu, 19. panta 
5. punktu, 19. panta 6. punktu un 19. panta 
7. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 2 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. it

Grozījums Nr. 468
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā 
aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Komisija līdz [viens gads pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu, kurā pārskata 
tradicionālo un moderno biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā pozitīvo un 
negatīvo ietekmi vides, sociālajā un 
ekonomiskajā aspektā. Ziņojuma pamatā 
izmanto jaunāko pieejamo zinātnisko 
informāciju.

Ziņojumā pārskata biodegvielu un 
bioloģiskā šķidrā kurināmā ietekmi uz 
vidi, cita starpā, uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, bioloģisko daudzveidību, augsni 
un izmantošanu.
Novērtējot biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ekonomisko ietekmi, 
ziņojumā ņem vērā izmaksas, ko tieši un 
netieši sedz Eiropas patērētāji un nodokļu 
maksātāji, jo īpaši saistībā ar atbalsta 
shēmām un degvielas cenām, kā arī ar 
nodarbinātību, kas tieši radīta 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā nozarē.
Biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā sociālās ietekmes pārskatīšanā 
pārbauda risku un ieguvumu dalīšanu ar 
trešām pusēm izejvielu izcelsmes reģionos, 
jo īpaši ar pirmiedzīvotāju un vietējām 
kopienām. Jāpārskata arī spēkā esošo 
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noteikumu piemērošana un efektivitāte 
sociālās ilgtspējas jomā, cita starpā, kā 
noteikts atzītās brīvprātīgajās shēmās.
Novērtējot biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ietekmi vides, sociālajā 
un ekonomiskajā aspektā, ziņojumā ņem 
vērā ilgtspējīgu izejvielu tehnisko un 
ekonomisko pieejamību un priekšrocības, 
kas tiek zaudētas, liedzot iespēju izmantot 
šīs izejvielas citiem nolūkiem, jo īpaši 
pārtikas un barības ražošanai, produktiem 
vai dabiskai mēslošanai. Jāņem vērā viss 
tradicionālo un moderno biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo aprites cikls. 
Lai izvērtētu gan no tradicionālām, gan 
modernām biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem 
iegūto enerģiju salīdzinājumā ar ieguldīto 
enerģiju un pārliecinātos par biodegvielu 
un bioloģisko šķidro kurināmo ietekmi uz 
energoapgādes drošību, fosilo kurināmo 
izmantošanu analizē katrā aprites cikla 
posmā, jo īpaši mēslošanas līdzekļu 
ražošanā, energoresursu ražošanā un 
pārvadāšanā.
Komisija, ņemot vērā ziņojumu, attiecīgos 
gadījumos iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 

Komisija līdz 2015. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā pārskata sertifikācijas 
shēmas izstrādes progresu attiecībā uz 
biodegvielas un bioloģisko šķidro 
kurināmo izejvielām, kas ražotas ar zemu 
netiešo zemes izmantošanas izmaiņu 
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samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanu. Attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā 
aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

risku, un minētās shēmas efektivitāti 
nolūkā piemērot netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu nulles emisijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites cikla 
aprēķinos saskaņā ar Direktīvu 
2009/30/EK un Direktīvu 2009/28/EK. 
Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu un pārskatu 
par to stimulu efektivitāti, ar kuriem 
veicina biodegvielas no izejvielām, kurām
neizmanto zemi, un no nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, lai 
noteiktu attiecīgus ilgtspējības kritērijus 
biodegvielai no izejvielām, kurām
neizmanto zemi, un no nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.
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Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā 
aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 472
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
3. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Or. fr

Grozījums Nr. 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Ziņojumā iekļauj ietekmes 
novērtējuma analīzi par biodegvielu 
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zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

ražošanas ietekmi uz mežsaimniecības 
nozarēm un kokmateriālu pieejamību. 
Attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā iekļauj 
piemērojamos ilgtspējības kritērijus, lai 
veicinātu biodegvielas no izejvielām, 
kurām neizmanto zemi, saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

1. Saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru Komisija līdz 
2017. gada 31. decembrim sagatavo 
labākos zinātniskos pierādījumus par 
netiešas zemes izmantošanas maiņas 
siltumnīcefekta gāzu emisijām saistībā ar 
biodegvielu un bioloģiskā šķidrā 
kurināmā ražošanu.

2. Pamatojoties uz labākajiem
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pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, Komisija līdz 2018. gada 
31. decembrim iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, 
iekļaujot novērtējumu par izmaksu ziņā 
efektīvu biodegvielu pieejamību, kas 
iegūtas no izejvielām, kurām neizmanto 
zemi, un no nepārtikas kultūraugiem, līdz 
2020. gadam un par netiešu zemes
izmantojuma izmaiņu emisijām, kas ir 
saistītas ar biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ražošanu. Attiecīgā 
gadījumā, pamatojoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā aplēstos 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas faktorus iekļauj attiecīgajos 
ilgtspējības kritērijos, ko piemēro no 
2021. gada 1. janvāra, un pārskatu par to 
stimulu efektivitāti, ar kuriem veicina 
biodegvielas no izejvielām, kurām
neizmanto zemi, un no nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta d) un 
e) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 

Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
labākajiem pieejamajiem, zinātniskajai
metodei atbilstošiem pierādījumiem, 
novērtē, cik efektīvi ir pasākumi, ko šī 
direktīva paredz to netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
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uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem un 
zinātniskajai metodei atbilstošiem
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā aplēstos 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas faktorus iekļauj attiecīgajos 
ilgtspējības kritērijos, ko piemēro no 
2021. gada 1. janvāra, un pārskatu par to 
stimulu efektivitāti, ar kuriem veicina 
biodegvielas no izejvielām, kurām
neizmanto zemi, un no nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu. Pirmajā daļā minēto 
faktoru piemērošana ar netiešām zemes 
izmantošanas izmaiņām saistītajām 
aplēstajām emisijām no biodegvielas 
ražošanas iekārtām, kas ir nodotas 
ekspluatācijā pirms 2017. gada, nedrīkst 
izraisīt to, ka tajās ražotās biodegvielas 
tiek klasificētas kā vairs neatbilstošas 
ilgtspējības kritērijiem. Tomēr šo 
biodegvielu radītais emisiju samazinājums 
ir jāparedz vismaz 45 % apmērā. Līdz 
2017. gada beigām šim noteikumam 
jāstājas spēkā attiecībā uz visām 
biodegvielas ražošanas iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Likumdošanā izmantotajiem zinātniskajiem pierādījumiem ir jāatbilst zinātniskajai metodei. 
Tāpēc ir nepieciešami ekspertu pētījumi. Lai ILUC faktorus varētu pievienot ilgtspējības 
kritērijiem, tiem vispirms ir jāapliecina piemērotība tirgum. Šajā gadījumā tiesību aktā būtu 
jāparedz piemērota klauzula.

Grozījums Nr. 476
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 

Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
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jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskatu par to stimulu efektivitāti, ar
kuriem veicina biodegvielas no izejvielām, 
kurām neizmanto zemi, un no nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
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piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskatu par to stimulu efektivitāti, ar
kuriem veicina biodegvielas no izejvielām, 
kurām neizmanto zemi, un no nepārtikas 
kultūraugiem.

Or. it

Grozījums Nr. 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un 
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz:

– to netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu;
– pētniecības un izstrādes veicināšanai 
inovatīvu tehnoloģiju jomā dalībvalstīs un 
uzmanības pievēršanai nepieciešamajiem 
uzlabojumiem dīzeļdegvielas apgādes 
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drošības uzlabošanā.

Attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā aplēstos 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas faktorus iekļauj attiecīgajos 
ilgtspējības kritērijos, ko piemēro no 
2021. gada 1. janvāra, un pārskatu par to
stimulu efektivitāti, ar kuriem veicina 
biodegvielas no izejvielām, kurām
neizmanto zemi, un no nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Or. fr

Pamatojums

Šīs pārskatīšanas ietvaros viens no trijiem īpašajiem mērķiem ir veicināt modernu biodegvielu 
plašāku ienākšanu tirgū. Tāpēc ir normāli un lietderīgi, ka Eiropas Komisijas ziņojumā 
attiecībā uz pasākumu efektivitāti tiktu pievērsta uzmanība arī svarīgajam pārskatīšanas 
aspektam.

Grozījums Nr. 479
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, ziņojumam 
pievieno leģislatīva akta priekšlikumu, 
kurā aplēstos netiešu zemes izmantojuma 

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, novērtē, cik efektīvi ir 
pasākumi, ko šī direktīva paredz to netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisiju 
samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Minētajā ziņojumā iekļauj 
ietekmes novērtējuma pārskatu par 
biodegvielu ražošanas ietekmi uz koksnes 
apstrādes un pārstrādes nozari, koksnes 
materiālu pieejamību un tām nozarēm, 
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izmaiņu emisijas faktorus iekļauj 
attiecīgajos ilgtspējības kritērijos, ko 
piemēro no 2021. gada 1. janvāra, un 
pārskata stimulus, ar veicina biodegvielas 
no izejvielām, kas neizmanto zemi, un
nepārtikas kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

kurās izmanto biomasu. Attiecīgā 
gadījumā, pamatojoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem, ziņojumam pievieno 
leģislatīva akta priekšlikumu, kurā aplēstos 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisijas faktorus iekļauj attiecīgajos 
ilgtspējības kritērijos, ko piemēro no 
2021. gada 1. janvāra, un pārskatu par to 
stimulu efektivitāti, ar kuriem veicina 
biodegvielas no izejvielām, kurām
neizmanto zemi, un no nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Investoriem jāņem vērā, ka biodegvielas 
ražošanas tehnoloģijas joprojām ir 
attīstības stadijā un vēlākos posmos var 
tikt pieņemti turpmāki pasākumi 
negatīvās ietekmes mazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
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administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [divpadsmit mēneši pēc pieņemšanas]. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus.

administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [2 gadi pēc pieņemšanas]. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmus minēto 
noteikumu tekstus.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Direktīvas konsolidētā 
versija ir pieejama trīs mēnešu laikā pēc 
tās stāšanās spēkā.

Or. fr


