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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].



PR\932900LV.doc 3/65 PE508.236v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................4

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................62

ANNEXE .............................................................................................................................65



PE508.236v01-00 4/65 PR\932900LV.doc

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0595),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 192. panta 
1. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi Parlamentam 
priekšlikumu (C7-0337/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (...) atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Ja ganības vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kas iepriekš bijusi 
paredzēta pārtikas, barības un šķiedras 
tirgum, sāk izmantot biodegvielas 
ražošanai, pieprasījums pēc minētajiem 
produktiem, kas nav biodegvielas, 
saglabājas, un tas ir jāapmierina citā veidā.
Šo pieprasījumu var apmierināt vai nu ar 
ražošanas intensificēšanu, palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti, lai gan 
tas var radīt negatīvu ietekmi uz vidi, 
tostarp bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu, ūdens trūkumu, augsnes 
eroziju, kā arī ūdens un augsnes 
piesārņošanu, vai ražošanai atvēlot 
iepriekš lauksaimniecībā neizmantotu zemi 
citā vietā. Pēdējais minētais piemērs ir 
netieša zemes izmantojuma izmaiņa, un 
gadījumos, kad tiek izmantota zeme ar lielu 
oglekļa krāju, var rasties ievērojamas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu, kad 
izmaiņas skar zemi ar augstu vērtību 
attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. 
Tāpēc Direktīvās 98/70/EK un 2009/28/EK 
būtu jāietver noteikumi par netiešām zemes 
izmantojuma izmaiņām, ņemot vērā to, ka 
patlaban biodegvielas galvenokārt ražo no 
kultūraugiem esošajā lauksaimniecībā 
izmantojamajā zemē.

Or. fr
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 
6. punkts un Direktīvas 98/70/EK 
7.d panta 6. punkts paredz ņemt vērā 
netiešo ietekmi, ko zemes izmantojuma 
izmaiņas rada uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, un atbilstošus pasākumus šīs 
ietekmes mazināšanai, ņemot vērā 
nepieciešamību aizsargāt esošās 
investīcijas. 

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
prognozēm par pieprasījumu pēc 
biodegvielām un aprēķiniem par dažādu 
biodegvielu izejvielu izraisītu netiešu 
zemes izmantojuma izmaiņu emisijām, 
jāatzīst, ka ar netiešām zemes izmantojuma 
izmaiņām saistītās emisijas ir ievērojamas 
un var atsvērt atsevišķu biodegvielu radītos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus 
vai to daļu. Cēlonis — paredzams, ka 
gandrīz visa 2020. gadā saražotā 
biodegviela nāks no kultūraugiem, ko 
audzē zemē, kuru varētu izmantot pārtikas 
un barības tirgus pieprasījuma 
apmierināšanai. Turklāt biodegvielas 
patēriņa pieaugums dalībvalstīs ietekmē 
pārtikas cenu svārstības un var radīt 
sekas attiecībā uz pārtikas pieejamību 
pasaulē. Tādēļ ir nepieciešams ņemt vērā 
netiešās izmaiņas zemes izmantojumā, lai 
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nodrošinātu, ka Savienības politikas 
mērķi attiecībā uz atjaunojamo enerģiju 
un siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu netiek apšaubīti šo 
potenciālo emisiju avotu dēļ. Lai 
samazinātu netiešās izmaiņas zemes 
izmantojumā, jānošķir kultūraugu grupas: 
eļļas augi, labība, cukuru saturoši augi un 
citi cieti saturoši augi.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Lai nodrošinātu biorūpniecības nozaru 
ilgtermiņa konkurētspēju, atbilstoši 
2012. gada paziņojumam "Inovācijas 
ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas 
bioekonomika" un "Ceļvedim par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā", kur tiek 
sekmētas integrētas un dažādotas 
biorafinēšanas rūpnīcas Eiropā, plašāki 
stimuli saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK 
būtu jānosaka tā, lai priekšroka tiktu dota 
to biomasas izejvielu izmantošanai, kam 
nav augstas ekonomiskās vērtības citiem 
izmantojumiem — ne biodegvielai. Būtiski 
ir arī nodrošināt, lai Savienības politikas 
virzieni atkritumu jomā joprojām būtu 
saskaņoti un šie atkritumi tiktu iekļauti 
tādā atkritumu hierarhijā, kāda paredzēta 
Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā. Nedrīkst 
radīt nekādus negatīvus stimulus, kas var 
ietekmēt sekmīgu šīs direktīvas 
īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sagatavotos pārejai uz modernām 
biodegvielām un samazinātu kopējo 
netiešo zemes izmantojuma izmaiņu 
ietekmi laikposmā līdz 2020. gadam, 
jāierobežo tādu biodegvielu un bioloģisko 

svītrots
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šķidro kurināmo daudzums, ko iegūst no 
pārtikas kultūraugiem, kā noteikts 
Direktīvas 2009/28/EK VIII pielikuma 
A daļā un Direktīvas 98/70/EK 
V pielikuma A daļā, un ko var ieskaitīt 
Direktīvā 2009/28/EK paredzēto mērķu 
sasniegšanā. Neierobežojot šādu 
biodegvielu vispārējo izmantojumu, no 
labības un citiem cieti saturošiem augiem, 
cukuru saturošiem augiem un eļļas 
augiem ražotu biodegvielu un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā daļu, ko var ieskaitīt 
Direktīvas 2009/28/EK mērķī, vajadzētu 
ierobežot tā, lai tā nepārsniegtu šādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo patēriņa daļu 2011. gadā.

Or. fr

Pamatojums

Pirmās paaudzes biodegvielas ražošanas ierobežošana ir pamatota, taču to nedrīkst arī 
diskriminēt, tādēļ ir jāņem vērā netiešās izmaiņas zemes izmantojumā, aprēķinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Pirmās paaudzes biodegvielas ražošanas ierobežošana ir pamatota, taču to nedrīkst arī 
diskriminēt, tādēļ ir jāņem vērā netiešās izmaiņas zemes izmantojumā, aprēķinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Lai nodrošinātu Savienības mērķu 
precizitāti un integritāti siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas un 
biodegvielas jomā, ir jāņem vērā emisijas, 
kas saistītas ar netiešām izmaiņām zemes 
izmantojumā, aprēķinot siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumus, kas 
nepieciešami saskaņā ar ilgtspējas 
kritērijiem, kuri iekļauti 
Direktīvā 2009/28/EK un 
Direktīvā 98/70/EK. Tāpat ir nepieciešams 
arī uzskaitīt emisijas, kas saistītas ar 
netiešām izmaiņām zemes izmantojumā, 
lai sasniegtu Direktīvas 98/70/EK 
7.a panta 2. punkta mērķi, nodrošinot 
stimulus biodegvielai, kas rada nelielu 
ietekmi uz netiešām izmaiņām zemes 
izmantojumā. Biodegvielām, kas ražotas 
no izejvielām, kuras nerada papildu 
pieprasījumu pēc zemes, piemēram, no 
atkritumiem, būtu jāpiešķir nulles emisijas 
faktors. 

Or. fr

Pamatojums

Netiešo izmaiņu zemes izmantojumā ņemšana vērā, aprēķinot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumus, ļautu nediskriminēt biodegvielu, kas rada nelielu negatīvu ietekmi, un 
veicināt tādas biodegvielas ražošanu, kas nodrošina lielākus siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumus.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai sasniegtu atjaunojamās 
enerģijas mērķi transporta nozarē, 
vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi, ko 
rada izmaiņas zemes izmantojumā, ir 
jāatbalsta atjaunojamā elektroenerģija un 
energoefektivitāte. Tādēļ dalībvalstīm ir 
jācenšas paaugstināt energoefektivitāti un 
samazināt vispārējo enerģijas patēriņu 
transporta nozarē, vienlaikus sekmējot 
elektrisko transportlīdzekļu ienākšanu 
tirgū un atjaunojamās elektroenerģijas 
ieviešanu transporta sistēmās. 
Dalībvalstīm ir nepieciešamas arī tiesības 
pārvirzīt finanšu resursus, kas pašlaik 
piešķirti, lai pilnīgi vai daļēji panāktu, ka 
daļu energopatēriņa nodrošina 
biodegviela, kas saražota no labības un 
citiem cieti saturošiem augiem, cukuru 
saturošiem augiem, eļļas augiem un citām 
enerģētiskām kultūrām, ko audzē zemē, 
piešķirot to atjaunojamās enerģijas 
ražošanas palielināšanai, jo īpaši vēja, 
saules, paisuma un ģeotermiskajai 
enerģijai, kas pierādījusi savu 
atjaunojamo un ilgtspējīgo raksturu.

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Meži nodrošina daudzus dažādus 
cilvēcei būtiskus vides, ekonomiskos un 
sociālos ieguvumus un pakalpojumus, 
piemēram, bioloģiskās daudzveidības 
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saglabāšanu un ekosistēmu darbību, kā 
arī klimata aizsardzību. Azvien lielākais 
pieprasījums pēc meža biomasas, tostarp 
koksnes atlikumiem un citiem meža 
produktiem, lai tos izmantotu celulozes un 
papīra ražošanā, būvniecībā, apkurē un 
elektrības ražošanā, apvienojumā ar 
institucionālajām un pārvaldības 
nepilnībām daudzos reģionos, turpina 
kavēt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu 
un apdraud bioloģisko daudzveidību 
saistībā ar atmežošanu un mežu 
degradāciju. Tas pats attiecas uz 
mitrājiem. Pašreizējie ilgtspējas kritēriji 
nespēj reaģēt uz šiem draudiem. Tā kā 
nav pielāgotu ilgtspējas kritēriju, lai 
atbildētu uz šiem specifiskajiem 
jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz mežu 
degradāciju, izejvielas, ko iegūst no 
esošajiem mežiem, citām mežainēm un 
mitrājiem, nedrīkst izmantot biodegvielas 
vai bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanai, 
ja vien nevar noteikt, ka tie ir ilgtspējīgi. 
Tā kā meža stādījumi biodegvielas 
ražošanai var radīt emisijas, kas saistītas 
ar netiešām izmaiņām zemes 
izmantojumā, šis risks arī ir jāparedz 
ilgtspējas kritērijos.

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Zemes izmantošanu biodegvielas 
kultūrām nedrīkst īstenot, pārvietojot 
vietējās kopienas un pamatiedzīvotājus. 
Tādēļ zemei Savienībā ir jānosaka īpaša 
aizsardzība.

Or. fr
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11d) Jāveic piemēroti pasākumi, lai 
nodrošinātu jau veiktās investīcijas. Tādēļ 
nepieciešams uz laiku atbrīvot daļu esošās 
ražošanas no grozījumu prasībām 
attiecībā uz šajā direktīvā paredzēto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu. Tādēļ šī direktīva
neietekmē attiecīgo iekārtu operatoru 
tiesisko paļāvību.

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
11.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11e) Direktīva 98/70/EK un 
Direktīva 2009/28/EK paredz atšķirīgu 
attieksmi pret izejvielām atkarībā no tā, 
vai tās klasificētas kā atkritumi, atlikumi 
vai blakusprodukti. Līdz ar to pašreizējais 
šo kategoriju definīcijas trūkums rada 
neskaidrību, kas var kavēt efektīvu 
piemērošanu un ievērošanu. Tādēļ 
izejvielām, kas ietilpst šajās dažādajās 
kategorijās, ir nepieciešams indikatīvs 
saraksts. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Pamatojoties uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, kas ir 
pieejami, Komisijai būtu jānovērtē, cik 
efektīvi ir pasākumi, ko šī direktīva paredz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
emisiju ierobežošanai un turpmākai 
samazināšanai, tostarp, iespējams,
ilgtspējības sistēmā veicot pasākumus, lai 
nodrošinātu uzlabotas biodegvielas 
ilgtspēju.
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Or. fr

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"9.a "nepārtikas celulozes materiāli" ir 
nepārtikas enerģētiskās kultūras, ko 
audzē zemē, lai ražotu bioloģisko 
enerģiju, piemēram, miskante, citi 
enerģētiskie augi, dažas sorgo un 
rūpniecisko kaņepju sugas, izņemot sugas 
ar augstu lignīna saturu, piemēram, 
kokus;"

Or. fr

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"9.b "nepārtikas lignocelulozes 
materiāli" ir kokaugu enerģētiskās 
kultūras, ko audzē zemē, piemēram, ātri 
augošā pamežā vai jaunaudzēs;"

Or. fr
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"9.c "tiešas izmaiņas zemes 
izmantojumā" ir izmaiņas attiecībā uz 
zemes izmantojumu saskaņā ar sešām 
zemsegas kategorijām, ko izmanto IPCC 
(meža zemes, zālāji, aramzeme, mitrāji,
apdzīvotas un citas zemes), kā arī septīto 
daudzgadīgo augu kategoriju, kas jo īpaši 
attiecas uz daudzgadīgām kultūrām, kuru 
stublājus parasti nenovāc katru gadu, 
piemēram, ātras rotācijas jaunaudzes un 
eļļas palmas;"

Or. fr

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.c direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"9.d "nebioloģiskas cilmes atjaunojami 
šķidrie vai gāzveida kurināmie" ir 
gāzveida vai šķidrie kurināmie, kuri nav 
biodegviela un kuru enerģētiskais saturs 
ir radies no atjaunojamās enerģijas 
avotiem, kas nav biomasa, un kurus 
izmanto transportā;"

Or. fr
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Pamatojums

Referents piedāvā izskaidrot nebioloģiskas cilmes atjaunojamo šķidro vai gāzveida kurināmo 
statusu, kuriem Komisija piedāvā četrkārtīgu uzskaiti. Patiesi, tehnoloģijām „no strāvas uz 
gāzi” vai „no strāvas uz šķidro kurināmo” nākotnē būs būtiska nozīme transporta nozares 
dekarbonizācijā.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2. Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem 
līdz 2025. gada 31. decembrim cik vien 
iespējams pakāpeniski par 10 % 
samazināt aprites cikla siltumnīcefekta 
gāzu emisiju uz vienu piegādātās 
degvielas vai enerģijas vienību, par 
pamatu ņemot 5. punkta b) apakšpunktā 
minēto degvielas pamatstandartu. Šis 
samazinājums sasniedz:
a) 6 % līdz 2025. gada 31. decembrim.
Dalībvalstis pieprasa piegādātājiem, 
veicot šo samazinājumu, paredzēt šādus 
starpposma mērķus: 2 % līdz 2018. gada 
31. decembrim un 4 % līdz 2022. gada 
31. decembrim;
b) papildus noteikto mērķi — 2 % līdz 
2025. gada 31. decembrim saskaņā ar 
9. panta 1. punkta h) apakšpunktu, ko 
sasniedz, izmantojot vienu vai abus šeit 
norādītos veidus:
i) enerģijas piegāde transportlīdzekļiem, 
ko piegādā izmantošanai visu veidu 
autotransportā, visurgājējā tehnikā 
(tostarp iekšējo ūdensceļu kuģiem), 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
traktoros vai atpūtas kuģos;
ii) jebkādas (tostarp oglekļa dioksīda 
uztveršanas un uzglabāšanas) 



PE508.236v01-00 18/65 PR\932900LV.doc

LV

tehnoloģijas izmantošana, kas ļauj uz 
vienu enerģijas vienību samazināt 
aprites cikla siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada piegādātā degviela vai 
enerģija;
c) papildus noteikto mērķi — 2 % līdz 
2025. gada 31. decembrim saskaņā ar 
9. panta 1. punkta i) apakšpunktu, ko 
sasniedz attiecībā uz emisijas 
samazinājumiem degvielas apgādes 
nozarē, izmantojot kredītus, kas iegādāti 
ar Kioto protokolā paredzētā tīrās 
attīstības mehānisma palīdzību, 
ievērojot nosacījumus, kuri izklāstīti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
samazinājumiem degvielas piegādes 
nozarē."

Or. fr

Pamatojums

Lai atvieglotu kurināmā piegādātājiem mērķa sasniegšanu — emisiju samazināšanu par 6 %, 
kā paredzēts Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, vēlams 
pagarināt šā mērķa termiņu līdz 2025. gadam (2020. gada vietā) un definēt veidu, kā tas 
sasniedzams.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktā pievieno šādu daļu:
"Atkritumu, atlikumu un blakusproduktu 
indikatīvs saraksts ir iekļauts 
Va pielikumā."

Or. fr
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Pamatojums

Šis jaunais pielikums paskaidro dažādu izmantojamo atkritumu, atlikumu un blakusproduktu 
statusu.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
"4. Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, neražo no izejvielām, 
kuras iegūtas no zemes platības ar 
augstu oglekļa koncentrāciju, t. i., no 
zemes, kurai 2008. gada janvārī vai vēlāk 
bija viens no šiem statusiem, neatkarīgi 
no tā, vai minētais statuss ir saglabāts vai 
ne:
a) mitrāji, t. i., zeme, ko klāj ūdens vai 
kas ir piesātināta ar ūdeni nepārtraukti 
vai ievērojamu gada daļu, ja vien netiek 
pierādīts, ka izejvielu ieguve uzlabos 
bioloģisko daudzveidību;
b) citi dabiski reģenerēti meži, t. i., 
platības, kuras aizņem vairāk nekā 
pushektāru un kurās koku augstums 
pārsniedz 5 metrus un lapotnes segums 
— vairāk nekā 10 %, vai kurās koki var 
sasniegt šos rādītājus in situ un kurās 
pārsvarā ir vietējās vai svešas sugas un 
var skaidri redzēt cilvēka darbības pēdas,
ja vien netiek pierādīts, ka attiecīgā meža 
platība tiek pārvaldīta ilgtspējīgi un tās 
pieauguma temps ir pietiekams, lai 
apmierinātu esošās meža produktu 
izmantošanas prasības, kas ir spēkā, un 
pēc papildu pieprasījuma — izmantošanai 
mērķim, kas paredzēts Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punktā, 
neapdraudot labu ekoloģisko stāvokli un 
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vadības ilgtspēju;
c) stādīti meži, tas ir, kuros pārsvarā aug 
koki, kas ir stādīti un/vai plānveidīgi 
iesēti, ja vien netiek pierādīts, ka attiecīgā 
meža platība tiek pārvaldīta ilgtspējīgi un 
tās pieauguma temps ir pietiekams, lai 
apmierinātu esošās meža produktu 
izmantošanas prasības, kas ir spēkā, un 
pēc papildu pieprasījuma — izmantošanai 
mērķim, kas paredzēts Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punktā, 
neapdraudot labu ekoloģisko stāvokli un 
vadības ilgtspēju."

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējie ilgtspējas kritēriji ir jāpielāgo, lai aizkavētu mežu degradāciju, ko izraisa jaunais 
pieprasījums un meža biomasas vienlaicīga izmantošana gan enerģētikā, gan produktu 
ražošanā. Turklāt mežu definīcijas ir jāsaskaņo ar jaunāko starptautisko nomenklatūru
(PLO).

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) 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 meža stādījumiem, tostarp ātri 
augoša pameža vai jaunaudzēm, līdz tiek 
noteikta izmaiņu zemes izmantojumā 
netiešās ietekmes īpaša vērtība attiecībā 
uz lignocelulozes materiāliem, lai 
aprēķinātu biodegvielas un bioloģisko 
šķidro kurināmo ietekmi uz 
siltumnīcefekta gāzēm, kā paredzēts 
7.d pantā, un līdz tiek noteikti īpaši 
ilgtspējas kritēriji attiecībā uz meža 
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biomasas izmantošanu enerģētikā, tostarp 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam."

Or. fr

Pamatojums

Koksnes atlikumus jaunajos meža stādījumos (pēc 2008. gada) nedrīkst atļaut izmantot, 
kamēr aprēķināšanas metodikā nav ieviesta īpaša CASI vērtība un nav noteikti ilgtspējas 
kritēriji attiecībā uz meža biomasas izmantošanu enerģētikā.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) pantā iekļauj šādu 5.b punktu:
"5.b Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā saistībā ar 
1. punktu, netiek ražoti no izejvielām, kas 
iegūtas no lauksaimniecības atlikumiem, 
ja vien netiek iesniegti pierādījumi, ka tas 
neizraisa lauksaimnieciskās darbības un 
ekosistēmu degradāciju. 
Lauksaimniecības atlikumu daudzumu, 
kam jāpaliek zemē ekoloģisku iemeslu dēļ, 
nosaka, ņemot vērā reģionālās īpatnības 
un attiecīgā gadījumā — bioloģiski 
ģeogrāfiskās īpatnības reģionu ietvaros, 
tostarp — bet neaprobežojoties ar —
augsnes organisko saturu, augsnes 
auglību, 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."

Or. fr
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Pamatojums

Lauksaimniecības atlikumi ir vērtīgi ekoloģijas un agronomijas ziņā, jo tie nodrošina barības 
vielas, novērš augsnes eroziju un saglabā bioloģisko daudzveidību. Pārmērīga to
lauksaimniecības atlikumu novākšana, kas radušies kultūras novākšanas laikā, piemēram, 
attiecībā uz salmiem un stublājiem, var apdraudēt šīs ekoloģiskās funkcijas. Tādēļ to 
piemērotība biodegvielas ražošanai dažādos reģionos atšķiras.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) pantā iekļauj šādu 5.c punktu:
"5.c Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punktā, netiek ražoti no 
izejvielām, kas iegūtas no zemes, ja netiek 
ievērotas vismaz trešo personu juridiskās 
tiesības uz izmantošanu un īpašuma 
tiesības, tostarp ar viņu brīvu, iepriekšēju 
un informētu piekrišanu un piedaloties 
viņus pārstāvošajām iestādēm."

Or. fr

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Izmaiņas aprēķināšanas metodē ir paredzētas, lai varētu ņemt vērā koeficientu CASI.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
7.d pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) pantā iekļauj šādu 1.a punktu:
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"1.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, kas paredzēti 7.b panta 
ievērošanas pārbaudēm, saskaņā ar 
10.a pantu attiecībā uz siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķināšanas kārtības 
nebioloģiskas cilmes atjaunojamajiem 
šķidrajiem vai gāzveida kurināmajiem 
iekļaušanu IV pielikumā. Šos deleģētos 
aktus pieņem līdz 2015. gada 
31. decembrim."

Or. fr

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vēlākais 2015. gada 
31. decembrī iekļauj V pielikumā netiešo 
izmaiņu zemes izmantojumā radītajām 
emisijām atbilstošus lielumus attiecībā uz 
izejvielām, kas iegūtas no nepārtikas 
celulozes un lignocelulozes materiāliem, 
un iekļauj šos lielumus aprēķinos par 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo ietekmi uz siltumnīcefekta 
gāzēm, kā paredzēts šajā pantā.

Or. fr

Pamatojums

Biodegvielas ražošana no nepārtikas kultūrām, piemēram, kokiem vai zālājiem, izraisa arī 
netiešas izmaiņas zemes izmantojumā, un tās ir jāņem vērā, lai novērstu jebkādu nepamatotu 
diskrimināciju attiecībā uz citiem izejvielu veidiem.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pantā iekļauj šādu 6.a punktu:
"6.a Līdz 2017. gada 31. decembrim, lai 
nodrošinātu jau veiktās investīcijas, 
emisijas, kas saistītas ar šīs direktīvas 
V pielikumā minētajām netiešajām 
izmaiņām zemes izmantojumā, netiek 
ņemtas vērā, veicot 1. punktā paredzētos 
aprēķinus par tās biodegvielas patēriņa 
īpatsvaru, kas iegūta no labības un citiem 
cieti saturošiem augiem, cukuru 
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saturošiem augiem, eļļas augiem vai 
citiem enerģētiskiem augiem, ko audzē 
zemē, atbilstoši patēriņa līmenim 
2010. gadā katrā dalībvalstī, tomēr ar 
nosacījumu, ka šīs biodegvielas ļauj 
panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu vismaz par 45 %. 
Dalībvalstis izstrādā kārtību, kādā šis 
atbrīvojums tiek ieviests biodegvielas 
ražotņu līmenī, pamatojoties uz minēto 
ražotņu vidējo ražošanas apjomu laikā no 
2010. līdz 2012. gadam. Dalībvalstis katru 
gadu informē Komisiju par šo ieviešanas 
kārtību un biodegvielas apjomiem, kuriem 
to piemēro."

Or. fr

Pamatojums

Ir jāaizsargā esošās investīcijas un jāatbrīvo attiecīgā produkcija no pienākuma ņemt vērā 
CASI koeficientu līdz 2017. gadam, kā paredzēts Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 6. punktā.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) pantā iekļauj šādu 6.b punktu:
"6.b No 2018. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim emisijas, kas 
saistītas ar šīs direktīvas V pielikumā 
minētajām netiešajām izmaiņām zemes 
izmantojumā, netiek ņemtas vērā, veicot 
1. punktā paredzētos aprēķinus par tās 
biodegvielas patēriņa īpatsvaru, kas 
iegūta no labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
augiem, eļļas augiem vai citiem 
enerģētiskiem augiem, ko audzē zemē, 
atbilstoši patēriņa līmenim 2008. gadā, 
tomēr ar nosacījumu, ka šīs biodegvielas 
ļauj panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
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samazinājumu vismaz par 50 %. Līdz ar 
to, ja emisiju, kas saistītas ar V pielikumā 
minētajām netiešajām izmaiņām zemes 
izmantojumā, ņemšana vērā nenodrošina 
šo izejvielu atbilstību ilgtspējas 
kritērijiem, kas minēti 7.b panta 
2. punktā, rezultātā iegūtajiem 
biodegvielas apjomiem nepiešķir finanšu 
atbalstu, kas paredzēts Direktīvas 
2009/28/EK 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā."

Or. fr

Pamatojums

Referents piedāvā pagarināt šo atbrīvojumu līdz 2020. gadam, vienlaikus nepieļaujot valsts 
līdzekļu piešķiršanu izejvielām, kas nenodrošina pietiekamu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“10.a pants “10.a pants
Deleģēšanas īstenošana Deleģēšanas īstenošana

1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.

1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.

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

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

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7.a panta 5. punktā, 
7.b panta 3. punkta otrajā daļā, 7.d panta 
5. punktā, 7.d panta 6. punktā, 7.d panta 

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

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

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā vienlaikus par to informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā vienlaikus par to informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2009/28/EK
2. pants – p punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"p) "atkritumus" definē atbilstoši 3. panta 
1. punktam Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 19. novembra 
Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu. Vielas, kas 

"p) "atkritumus" definē kā jebkuru vielu 
vai priekšmetu, no kura tā īpašnieks 
atbrīvojas, vēlas atbrīvoties vai ir spiests 
atbrīvoties, atbilstoši 3. panta 1. punktam 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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tīši modificētas vai piesārņotas, lai panāktu 
atbilstību minētajai definīcijai, šajā 
kategorijā neietilpst."

2008. gada 19. novembra 
Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu, un kura 
statusu pārbauda neatkarīgā pārbaudē, 
izsniedzot apliecinājumu par tās 
atkritumu hierarhijas ievērošanu, kas 
noteikta minētās direktīvas 4. pantā vai 
citā līdzvērtīgā atkritumu novēršanas un 
apsaimniekošanas programmā. Vielas, 
kas tīši modificētas vai piesārņotas, lai 
panāktu atbilstību minētajai definīcijai, šajā 
kategorijā neietilpst."

Or. fr

Pamatojums

Papildus atkritumu definēšanai saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvu (DCD), tie ir jāiekļauj 
atkritumu hierarhijā, kas paredzēta DCD 4. pantā. Turklāt gan ES, gan ārpus tās ir 
nepieciešama neatkarīga pārbaude un atbilstības apliecinājums, jo īpaši ņemot vērā bažas 
par krāpšanu, kas saistītas ar jau izlietotas cepamās eļļas izmantošanu.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"pa) "nepārtikas celulozes materiāls" ir 
nepārtikas enerģētiskās kultūras, ko 
audzē zemē, lai ražotu bioloģisko 
enerģiju, piemēram, miskante, citi 
enerģētiskie augi, dažas sorgo un 
rūpniecisko kaņepju sugas, izņemot sugas 
ar augstu lignīna saturu, piemēram, 
kokus;"

Or. fr
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Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"pb) "nepārtikas lignocelulozes 
materiāli" ir kokaugu enerģētiskās 
kultūras, ko audzē zemē, piemēram, ātri 
augošā pamežā vai jaunaudzēs;"

Or. fr

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"pc) "blakusprodukti" ir izejvielas, 
kurām ir tirgus vērtība vai alternatīvs 
izmantojums, un materiāli, kas veido 
būtisku procesa daļu savas ekonomiskās 
vērtības dēļ vai kad pamatprocess ir 
patvaļīgi izmainīts tā, lai ražotu vislielāko 
apjomu vai radītu kādu citu šo materiālu 
īpašību, kas saistīta ar galveno 
produktu;"

Or. fr
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Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"pd) "nebioloģiskas cilmes atjaunojami 
šķidrie vai gāzveida kurināmie" ir 
gāzveida vai šķidrie kurināmie, kuri nav 
biodegviela un ir iegūti no atjaunojamās 
enerģijas avotiem, un tiek izmantoti 
transportā;"

Or. fr

Pamatojums

Referents piedāvā izskaidrot nebioloģiskas cilmes atjaunojamo šķidro vai gāzveida kurināmo 
statusu, kuriem Komisija piedāvā četrkārtīgu uzskaiti. Patiesi, tehnoloģijām "no strāvas uz 
gāzi" vai "no strāvas uz šķidro kurināmo" nākotnē būs būtiska nozīme transporta nozares 
dekarbonizācijā.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"pe) "atjaunojami kurināmie" ir 
biodegviela un nebioloģiskas cilmes 
atjaunojami šķidrie un gāzveida 
kurināmie;"

Or. fr
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Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f direktīvas 2. pantā pievieno šādu 
punktu:
"pf) "tiešas izmaiņas zemes 
izmantojumā" ir izmaiņas attiecībā uz 
zemes izmantojumu saskaņā ar sešām 
zemsegas kategorijām, ko izmanto IPCC 
(meža zemes, zālāji, aramzeme, mitrāji,
apdzīvotas un citas zemes), kā arī septīto 
daudzgadīgo augu kategoriju, kas jo īpaši 
attiecas uz daudzgadīgām kultūrām, kuru 
stublājus parasti nenovāc katru gadu, 
piemēram, ātras rotācijas jaunaudzes un 
eļļas palmas;"

Or. fr

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 1. punktā pievieno šādu otro 
daļu:

svītrots

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

Or. fr

Pamatojums

Pirmās paaudzes biodegvielas ražošanas ierobežošana ir pamatota, taču to nedrīkst arī 
diskriminēt, tādēļ ir jāņem vērā netiešās izmaiņas zemes izmantojumā, aprēķinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Pirmās paaudzes biodegvielas ražošanas ierobežošana ir pamatota, taču to nedrīkst arī 
diskriminēt, tādēļ ir jāņem vērā netiešās izmaiņas zemes izmantojumā, aprēķinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Pirmās paaudzes biodegvielas ražošanas ierobežošana ir pamatota, taču to nedrīkst arī 
diskriminēt, tādēļ ir jāņem vērā netiešās izmaiņas zemes izmantojumā, aprēķinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) punktā pievieno šādu 
ea) apakšpunktu: 
"ea) dalībvalstis var daļēji izpildīt 
4. punktā minēto mērķi, palielinot 
enerģijas izmantošanu, kas iegūta no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
saskaņā ar valsts mērķu papildu daļu, kas 
iekļauta saskaņā ar 4. pantu izstrādātajā 
valsts rīcības plānā attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju."

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm, kuras 2020. gadā pārsniedz vispārējo mērķi attiecībā uz atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu, tiek noteikts elastīgs mehānisms.

Grozījums Nr. 44

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

ca) pantā pievieno šādu 4.a punktu:
"4.a Lai izpildītu 4. punktā minēto mērķi, 
dalībvalstīm jāsamazina kopējais 
enerģijas patēriņš transporta nozarē un 
tādējādi jāpaaugstina energoefektivitāte 
šajā nozarē vismaz par 12 %, salīdzinot ar 
kopējā enerģijas patēriņa pašreizējām 
prognozēm transporta nozarē 
2020. gadam."

Or. fr

Pamatojums

Mērķis par 12 % energoefektivitāti transporta nozarē ir jāizvirza, lai veidotu sinerģiju ar CO2
emisiju samazināšanas pasākumiem attiecībā uz transportlīdzekļiem un mudinātu dalībvalstis 
pārskatīt transporta politiku.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pantā pievieno šādu 4.b punktu:
"4.b Lai izpildītu 4. punktā minēto mērķi, 
dalībvalstis nodrošina, ka 2020. gadā 
elektroenerģijas īpatsvars, ko iegūst no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
izmanto transporta nozarē, veido vismaz 
1,5 % no kopējā enerģijas patēriņa 
transporta nozarē."

Or. fr

Pamatojums

Lai veicinātu no atjaunojamiem avotiem iegūtas elektrības izmantošanu transporta nozarē, 
referents ierosina noteikt elektrībai starpposma mērķi 1,5 % apmērā. Šis mērķis ir 
sasniedzams, jo dalībvalstu prognozes jau paredz 1,4 % līmeni 2020. gadam.
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Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
3.a punktu:
"3.a Katra dalībvalsts publicē un nosūta 
Komisijai vēlākais [vienu gadu pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datuma] 
provizorisku dokumentu, kurā norāda 
pasākumus, ko tā veic, lai izpildītu 
3. panta 4.a punktā minēto mērķi."

Or. fr

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
3.b punktu:
"3.b Katra dalībvalsts publicē un nosūta 
Komisijai vēlākais [vienu gadu pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datuma] 
provizorisku dokumentu, kurā norāda 
pasākumus, ko tā veic, lai izpildītu 
3. panta 4.b punktā minēto mērķi."

Or. fr
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Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
15. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a direktīvas 15. panta 2. punkta 4. daļu 
aizstāj ar šādu:
"Izcelsmes apliecinājums neietekmē 
dalībvalsts pienākumu ievērot 3. panta
1. punktu. Izcelsmes apliecinājumu 
nodošana citiem, atsevišķi vai līdz ar 
fizisku enerģijas pārsūtīšanu, nekādi 
neiespaido dalībvalstu lēmumu izmantot 
statistiskus pārnesumus, kopprojektus 
vai kopīgas atbalsta shēmas mērķu 
sasniegšanā vai galīgā bruto patēriņa no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
ražotas enerģijas aprēķinos saskaņā ar 
5. pantu."

Or. fr

Pamatojums

Lai pierādītu, ka nebioloģiskas cilmes atjaunojamie šķidrie vai gāzveida kurināmie atbilst 
ilgtspējas kritērijiem, jo īpaši no atjaunojamiem avotiem iegūtas elektroenerģijas 
izmantošanā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, ražotājiem ir jāļauj izmantot 
izcelsmes apliecinājumu sistēmu.

Grozījums Nr. 49

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 pievieno šādu daļu:
"Atkritumu, atlikumu un blakusproduktu 
indikatīvs saraksts ir iekļauts 
IXa pielikumā."
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Or. fr

Pamatojums

Šis jaunais pielikums paskaidro dažādu izmantojamo atkritumu, atlikumu un blakusproduktu 
statusu.

Grozījums Nr. 50

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 ne:
a) mitrājs, tas ir, zemes platība, kuru 
nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu 
gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta 
ar ūdeni, ja vien netiek pierādīts, ka 
izejvielu ieguve uzlabos bioloģisko 
daudzveidību;
b) citi dabiski reģenerēti un stādīti meži, 
tas ir, platība, kura aizņem vairāk nekā 
pushektāru un kurā koku augstums 
pārsniedz piecus metrus un lapotnes 
segums — vairāk nekā 10 %, vai kurā 
augošie koki var sasniegt šos rādītājus in 
situ un kurā pārsvarā ir vietējās vai svešas 
sugas un var skaidri redzēt cilvēka 
darbības pēdas, ja vien netiek pierādīts, ka 
attiecīgā meža platība tiek pārvaldīta 
ilgtspējīgi un tās pieauguma temps ir 
pietiekams, lai apmierinātu esošās meža 
produktu izmantošanas prasības, kas ir 
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spēkā, un pēc papildu pieprasījuma —
izmantošanai mērķim, kas paredzēts 
3. panta 4. punktā, neapdraudot labu 
ekoloģisko stāvokli un vadības ilgtspēju;
c) stādīti meži, tas ir, kuros pārsvarā aug 
koki, kas ir stādīti un/vai plānveidīgi 
iesēti, ja vien netiek pierādīts, ka attiecīgā 
meža platība tiek pārvaldīta ilgtspējīgi un 
tās pieauguma temps ir pietiekams, lai 
apmierinātu esošās meža produktu 
izmantošanas prasības, kas ir spēkā, un 
pēc papildu pieprasījuma — izmantošanai 
mērķim, kas paredzēts 3. panta 4. punktā, 
neapdraudot labu ekoloģisko stāvokli un 
vadības ilgtspēju."

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējie ilgtspējas kritēriji ir jāpielāgo, lai aizkavētu mežu degradāciju, ko izraisa jaunais 
pieprasījums un meža biomasas vienlaicīga izmantošana gan enerģētikā, gan produktu 
ražošanā. Turklāt mežu definīcijas ir jāsaskaņo ar jaunāko starptautisko nomenklatūru 
(PLO).

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pantā iekļauj šādu 5.a punktu:
"5.a Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunkta nolūkos, netiek ražoti 
no izejvielām, kas iegūtas no meža 
stādījumiem, tostarp ātri augoša pameža 
vai jaunaudzēm, līdz tiek noteikta izmaiņu 
zemes izmantojumā netiešās ietekmes 
īpaša vērtība attiecībā uz lignocelulozes 
materiāliem, lai aprēķinātu biodegvielas 
un bioloģisko šķidro kurināmo ietekmi uz 
siltumnīcefekta gāzēm, kā paredzēts 
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19. pantā, un līdz tiek noteikti īpaši 
ilgtspējas kritēriji attiecībā uz meža 
biomasas izmantošanu enerģētikā, tostarp 
biodegvielai un bioloģiskajam šķidrajam 
kurināmajam."

Or. fr

Pamatojums

Koksnes atlikumus jaunajos meža stādījumos (pēc 2008. gada) nedrīkst atļaut izmantot, 
kamēr aprēķināšanas metodikā nav ieviesta īpaša CASI vērtība un nav noteikti ilgtspējas 
kritēriji attiecībā uz meža biomasas izmantošanu enerģētikā.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) pantā iekļauj šādu 5.b punktu:
"5.b Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunkta nolūkos, netiek ražoti 
no izejvielām, kas iegūtas no 
lauksaimniecības atlikumiem, ja vien 
netiek iesniegti pierādījumi, ka tas 
neizraisa lauksaimnieciskās darbības un 
ekosistēmu degradāciju. 
Lauksaimniecības atlikumu daudzumu, 
kam jāpaliek zemē ekoloģisku iemeslu dēļ, 
nosaka, ņemot vērā reģionālās īpatnības 
un attiecīgā gadījumā — bioloģiski 
ģeogrāfiskās īpatnības reģionu ietvaros, 
tostarp — bet neaprobežojoties ar —
augsnes organisko saturu, augsnes 
auglību, 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."
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Or. fr

Pamatojums

Lauksaimniecības atlikumi ir vērtīgi ekoloģijas un agronomijas ziņā, jo tie nodrošina barības 
vielas, novērš augsnes eroziju un saglabā bioloģisko daudzveidību. Pārmērīga to 
lauksaimniecības atlikumu novākšana, kas radušies kultūras novākšanas laikā, piemēram, 
attiecībā uz salmiem un stublājiem, var apdraudēt šīs ekoloģiskās funkcijas. Tādēļ to 
piemērotība biodegvielas ražošanai dažādos reģionos atšķiras.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) pantā iekļauj šādu 5.c punktu:
"5.c Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, ko ņem vērā nolūkos, kuri 
minēti 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 
neražo no izejvielām, kas iegūtas no 
zemes, ja netiek ievērotas vismaz trešo 
personu juridiskās tiesības uz 
izmantošanu un īpašuma tiesības, tostarp 
ar viņu brīvu, iepriekšēju un informētu 
piekrišanu un piedaloties viņus 
pārstāvošajām iestādēm."

Or. fr

Grozījums Nr. 54

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:
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"9.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.b pantu 
attiecībā uz detalizētiem noteikumiem par 
neatkarīgām pārbaudēm un 
apliecinājumiem par atkritumu 
hierarhijas ievērošanu, kas paredzēta 
Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā vai citā 
līdzvērtīgā atkritumu novēršanas un 
apsaimniekošanas programmā. Šos 
deleģētos aktus pieņem līdz 2015. gada 
31. decembrim."

Or. fr

Pamatojums

Komisijai ir jānosaka detalizēti noteikumi par neatkarīgām pārbaudēm un atbilstības 
apliecinājumiem saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvas 4. pantu, tostarp par atkritumiem, ko 
ieved no ārzemēm, piemēram, izlietotu cepamo eļļu.

Grozījums Nr. 55

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 
biodegvielas 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 
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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. fr

Pamatojums

Izmaiņas aprēķināšanas metodē ir paredzētas, lai varētu ņemt vērā koeficientu CASI.

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) pantā iekļauj šādu 1.a punktu:
"1.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, kas paredzēti 17. panta 
ievērošanas pārbaudēm, saskaņā ar 
25.b pantu attiecībā uz siltumnīcefekta 
gāzu emisiju aprēķināšanas kārtības 
nebioloģiskas cilmes atjaunojamajiem 
šķidrajiem vai gāzveida kurināmajiem 
iekļaušanu V pielikumā. Šos deleģētos 
aktus pieņem līdz 2015. gada 
31. decembrim."

Or. fr
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Grozījums Nr. 57

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 un lignocelulozes materiāliem."

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); ņemot vērā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
saistītas ar izejvielu pārvadāšanu;
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. 58

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
19. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) panta 6. punktā iekļauj šādu daļu:
"Komisija vēlākais 2015. gada 
31. decembrī iekļauj VIII pielikumā 
netiešo izmaiņu zemes izmantojumā 
radītajām emisijām atbilstošus lielumus 
attiecībā uz izejvielām, kas iegūtas no 
nepārtikas celulozes un lignocelulozes 
materiāliem, un iekļauj šos lielumus 
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aprēķinos par biodegvielu un bioloģisko 
šķidro kurināmo ietekmi uz 
siltumnīcefekta gāzēm, kā paredzēts šajā 
pantā."

Or. fr

Pamatojums

Biodegvielas ražošana no nepārtikas kultūrām, piemēram, kokiem vai zālājiem, izraisa arī 
netiešas izmaiņas zemes izmantojumā, un tās ir jāņem vērā, lai novērstu jebkādu nepamatotu 
diskrimināciju attiecībā uz citiem izejvielu veidiem.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pantā iekļauj šādu 6.a punktu:
"6.a Līdz 2017. gada 31. decembrim, lai 
nodrošinātu jau veiktās investīcijas, 
emisijas, kas saistītas ar šīs direktīvas 
VIII pielikumā minētajām netiešajām 
izmaiņām zemes izmantojumā, netiek 
ņemtas vērā, veicot 1. punktā paredzētos 
aprēķinus par tās biodegvielas patēriņa 
īpatsvaru, kas iegūta no labības un citiem 
cieti saturošiem augiem, cukuru 
saturošiem augiem, eļļas augiem vai 
citiem enerģētiskiem augiem, ko audzē 
zemē, atbilstoši patēriņa līmenim 
2010. gadā katrā dalībvalstī, tomēr ar 
nosacījumu, ka šīs biodegvielas ļauj 
panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu vismaz par 45 %. 
Dalībvalstis izstrādā kārtību, kādā šis 
atbrīvojums tiek ieviests biodegvielas 
ražotņu līmenī, pamatojoties uz minēto 
ražotņu vidējo ražošanas apjomu laikā no 
2010. līdz 2012. gadam. Dalībvalstis katru 
gadu informē Komisiju par šo ieviešanas 
kārtību un biodegvielas apjomiem, kuriem 
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to piemēro."

Or. fr

Pamatojums

Ir jāaizsargā esošās investīcijas un jāatbrīvo attiecīgā produkcija no pienākuma ņemt vērā 
CASI koeficientu līdz 2017. gadam, kā paredzēts Direktīvas 2009/28/EK 19. panta 6. punktā.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) pantā iekļauj šādu 6.b punktu:
"6.b No 2018. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, emisijas, kas 
saistītas ar šīs direktīvas VIII pielikumā 
minētajām netiešajām izmaiņām zemes 
izmantojumā, netiek ņemtas vērā, veicot 
1. punktā paredzētos aprēķinus par tās 
biodegvielas patēriņa īpatsvaru, kas 
iegūta no labības un citiem cieti 
saturošiem augiem, cukuru saturošiem 
augiem, eļļas augiem vai citiem 
enerģētiskiem augiem, ko audzē zemē, 
atbilstoši patēriņa līmenim 2008. gadā, 
tomēr ar nosacījumu, ka šīs biodegvielas 
ļauj panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu vismaz par 50%. Līdz ar 
to, ja emisiju, kas saistītas ar 
VIII pielikumā minētajām netiešajām 
izmaiņām zemes izmantojumā, ņemšana 
vērā nenodrošina šo izejvielu atbilstību 
ilgtspējas kritērijiem, kas minēti šīs 
direktīvas 17. panta 2. punktā, rezultātā 
iegūtajiem biodegvielas apjomiem 
nepiešķir finanšu atbalstu, kas paredzēts 
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā."

Or. fr
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Pamatojums

Referents piedāvā pagarināt šo atbrīvojumu līdz 2020. gadam, vienlaikus nepieļaujot valsts 
līdzekļu piešķiršanu izejvielām, kas nenodrošina pietiekamu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
23. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a direktīvas 23. pantā iekļauj šādu 
8.a punktu:
"8.a Komisija vēlākais 2015. gada 
31. decembrī iesniedz ziņojumu par 
pozitīvo un negatīvo ietekmi uz vidi un 
ekonomiku, ko rada biodegviela, kas 
ražota no atkritumiem, atlikumiem, 
blakusproduktiem vai izejvielām, 
neizmantojot zemi. Ietekmes uz vidi 
novērtējumā jo īpaši ņem vērā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, bioloģisko 
daudzveidību, ūdeni un augsnes auglību. 
Vērā jāņem arī iespējamie ieguvumi vai 
zaudējumi no šīm izejvielām attiecībā uz 
citu izmantojumu, jo īpaši produktu 
ražošanā. Ietekmes uz ekonomiku 
novērtējumā iekļauj ražošanas izmaksas, 
izmaksas, ko rada šo izejvielu 
izmantošana citiem mērķiem, kā arī 
ienākumus no ieguldījumiem enerģētikā, 
kas gūti, izmantojot šīs izejvielas 
uzlabotas biodegvielas un bioloģiskā 
šķidrā kurināmā ražošanai, visā to dzīves 
ciklā."

Or. fr

Pamatojums

Lai ieguldītājiem nodrošinātu maksimālu pārredzamību, pēc iespējas drīzāk nepieciešams 
novērtēt to izejvielu izmantošanas piemērotību un ilgtspēju, kas paredzētas uzlabotas 
biodegvielas ražošanai.
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Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"25.b pants "25.b pants
Deleģēšanas īstenošana Deleģēšanas īstenošana

1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

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].

2. Pilnvaras, kas minētas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 17. 
panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā daļā, 
18. panta 9.a punktā, 19. panta 
1.a punktā, 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 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, 
17. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešajā 
daļā, 18. panta 9.a punktā, 19. panta 
1.a punktā, 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.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā vienlaikus par to informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

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. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
3. panta 4. punkta d) apakšpunktu, 5. panta 
5. punktu, 17. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta trešo daļu, 18. panta 
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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."

9.a punktu, 19. panta 1.a punktu, 
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. 63

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

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 par
ilgtspējības kritēriju noteikšanu, kas 
pielāgoti biodegvielām no izejvielām, kas 
neizmanto zemi, un nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar Direktīvas 
2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju, ražojot 
un izmantojot biodegvielas, aprēķina pēc 
šādas formulas:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kur
E = kopējā emisija no izmantotā 
kurinamā,
eec = emisija no izejvielu ieguves vai 
audzēšanas,
el = ikgadējā emisija no oglekļa krājumu 
izmaiņām zemes izmantojuma tiešo
pārmaiņu rezultātā,
eiluc = gada emisijas, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai, 
ep = procesa emisija,
etd = emisija no transportēšanas un 
izplatīšanas,
eu = emisija no lietotā kurināmā,
esca = emisijas samazinājums, ko 
nodrošina oglekļa uzkrāšanās augsnē, 
izmantojot uzlabotas lauksaimniecības 
metodes,
eccs = emisijas samazinājums no oglekļa 
piesaistes un ģeoloģiskās uzglabāšanas,
eccr = emisijas samazinājums no oglekļa 
piesaistes un aizstāšanas, un
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eee = emisijas samazinājums no 
elektroenerģijas pārpalikuma 
koģenerācijas stacijās.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas 
emisija netiek ņemta vērā."

Or. fr

Pamatojums

Izmaiņas aprēķināšanas metodē ir paredzētas, lai varētu ņemt vērā koeficientu CASI.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
IV pielikums – C daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
"19.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē —
eiluc, aprēķina saskaņā ar V pielikumu."

Or. fr

Pamatojums

Izmaiņas aprēķināšanas metodē ir paredzētas, lai varētu ņemt vērā koeficientu CASI.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
IV pielikums – C daļa – 19.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pievieno šādu punktu:
"19.b Emisijas, kas rodas no izejvielu 
ieguves vai audzēšanas (eec), zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē (el) un 
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zemes izmantojuma netiešo izmaiņu 
ietekmē (eiluc), jāpiesaista 
blakusproduktiem, pamatojoties uz 
enerģētisko saturu. Emisijas, kas 
piesaistītas blakusproduktiem, uzskatāmas 
par papildu emisijām, salīdzinot ar 
emisijām, kas piesaistītas galvenajam 
produktam."

Or. fr

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 98/70/EK
V pielikums – B daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 98/70/EK
Va pielikums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pievieno šādu Va pielikumu:
"Va pielikums
Atkritumi, atlikumi un blakusprodukti
A. Lauksaimniecības atlikumu indikatīvs 
saraksts
a) salmi;
b) kukurūzas stublāji, sēnalas (mizas) un 
smalkne;
c) palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari;
d) milti, piemēram, sojas vai rapšu milti;
e) vīnogu, olīvu un citu augļu čagas un 
nogulas;
f) rauši (izspaidas);
g) čaumalas.
B. Mežsaimniecības atlikumu indikatīvs 
saraksts
a) lapotnes;
b) zari;
c) celmi;
d) lapas;
e) zāģskaidas;
f) ēveļskaidas un skali;
g) koksnes masa.
C. Akvakultūras un zivsaimniecības 
atlikumu indikatīvs saraksts
a) aļģes;
b) zivju zvīņas, iekšas un atlikas.
D. Pārstrādes rūpniecības atlikumu 
indikatīvs saraksts
a) jēlglicerīns;
b) taleļļas darva;
c) dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar Eiropas 
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Parlamenta un Padomes 2002. gada 
3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.
E. Atkritumu indikatīvs saraksts
a) lietota cepamā eļļa;
b) jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi;
c) rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija;
d) kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
F. Par blakusproduktiem uzskatāmu 
atkritumu un atlikumu indikatīvs saraksts
a) lauksaimniecības atlikumi;
b) mežsaimniecības atlikumi;
c) dzīvnieku tauki, ko klasificē 
III kategorijā saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1774/2002;
d) kūtsmēsli;
e) jēlglicerīns."

Or. fr

Pamatojums

Šis jaunais pielikums paskaidro dažādu potenciāli izmantojamu atkritumu, atlikumu un 
blakusproduktu statusu attiecībā uz uzlabotas biodegvielas ražošanu.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju, ražojot 
un izmantojot biodegvielas, aprēķina pēc 
šādas formulas:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kur
E = kopējā degvielas izmantojuma 
emisija;
eec = izejvielu ieguves vai audzēšanas 
emisija;
el = gada emisija, kas rodas, zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai;
eiluc = gada emisijas, kas rodas, zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē 
mainoties oglekļa koncentrācijai; 
ep = apstrādes emisija;
etd = transportēšanas un tirdzniecības 
emisija;
eu = degvielas izmantojuma emisija;
esca = emisiju ietaupījumi no oglekļa 
uzkrāšanās augsnē, pateicoties uzlabotai 
lauksaimniecības praksei;
eccs = oglekļa uztveršanas un ģeoloģiskās 
uzglabāšanas radītais emisijas 
ietaupījums;
eccr = oglekļa uztveršanas un aizstāšanas 
radītais emisijas ietaupījums, un
eee = koģenerācijas elektroenerģijas 
pārpalikuma radītais emisijas 
ietaupījums.
Iekārtu un aprīkojuma ražošanas 
emisiju neņem vērā."

Or. fr
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Pamatojums

Izmaiņas aprēķināšanas metodē ir paredzētas, lai varētu ņemt vērā koeficientu CASI.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
"19.a Emisijas, kas rodas zemes 
izmantojuma netiešo izmaiņu ietekmē –
eiluc, aprēķina saskaņā ar 
VIII pielikumu."

Or. fr

Pamatojums

Izmaiņas aprēķināšanas metodē ir paredzētas, lai varētu ņemt vērā koeficientu CASI.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
V pielikums – C daļa – 19.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pievieno šādu punktu:
"19.b Emisijas, kas rodas no izejvielu 
ieguves vai audzēšanas (eec), zemes 
izmantojuma tiešo izmaiņu ietekmē (el) un 
zemes izmantojuma netiešo izmaiņu 
ietekmē (eiluc), jāpiesaista 
blakusproduktiem, pamatojoties uz 
enerģētisko saturu. Emisijas, kas 
piesaistītas blakusproduktiem, uzskatāmas 
par papildu emisijām, salīdzinot ar 
emisijām, kas piesaistītas galvenajam 
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produktam."

Or. fr

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Nevajadzētu veicināt tādu blakusproduktu izmantošanu, kuri iegūti, audzējot eļļas palmas.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – n punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) Miza, zari, lapas, zāģskaidas un 
ēveļskaidas.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ja nav izstrādāti ilgtspējas kritēriji, nevajadzētu veicināt tādu blakusproduktu izmantošanu, 
kuri iegūti tieši no meža.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus.

d) Lignocelulozes materiāls, izņemot 
zāģbaļķus un finierklučus, kā arī koksnes 
masu.

Or. fr

Pamatojums

Nevajadzētu veicināt koksnes izmantošanu celulozes ražošanai, ievērojot principu par 
pakāpenisku izmantošanu.
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Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – B daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Zāģskaidas un ēveļskaidas.

Or. fr

Pamatojums

Uz zāģskaidām un ēveļskaidām būtu jāattiecina koeficients divi, nevis četri.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/28/EK
IXa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pievieno šādu IXa pielikumu:
"IXa pielikums
Atkritumi, atlikumi un blakusprodukti
A. Lauksaimniecības atlikumu indikatīvs 
saraksts
a) salmi;
b) kukurūzas stublāji, sēnalas (mizas) un 
smalkne;
c) palmu eļļas ražošanas šķidrās atliekas 
(POME) un tukši palmu augļu ķekari;
d) milti, piemēram, sojas vai rapšu milti;
e) vīnogu, olīvu un citu augļu čagas un 
nogulas;
f) rauši (izspaidas);
g) čaumalas.
B. Mežsaimniecības atlikumu indikatīvs 
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saraksts
a) lapotnes;
b) zari;
c) celmi;
d) lapas;
e) zāģskaidas;
f) ēveļskaidas un skali;
g) koksnes masa.
C. Akvakultūras un zivsaimniecības 
atlikumu indikatīvs saraksts
a) aļģes;
b) zivju zvīņas, iekšas un atlikas.
D. Pārstrādes rūpniecības atlikumu 
indikatīvs saraksts
a) jēlglicerīns;
b) taleļļas darva;
c) dzīvnieku tauki, ko klasificē I un 
II kategorijā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam.
E. Atkritumu indikatīvs saraksts
a) lietota cepamā eļļa;
b) jauktu sadzīves atkritumu biomasas 
frakcija, bet tas neattiecas uz dalītiem 
sadzīves atkritumiem, attiecībā uz kuriem 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīvas 
2008/98/EK par atkritumiem 11. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētie 
pārstrādes mērķi;
c) rūpniecības atkritumu biomasas 
frakcija;
d) kūtsmēsli un notekūdeņu dūņas.
F. Par blakusproduktiem uzskatāmu 
atkritumu un atlikumu indikatīvs saraksts
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a) lauksaimniecības atlikumi;
b) mežsaimniecības atlikumi;
c) dzīvnieku tauki, ko klasificē 
III kategorijā saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1774/2002;
d) kūtsmēsli;
e) jēlglicerīns."

Or. fr

Pamatojums

Šis jaunais pielikums paskaidro dažādu potenciāli izmantojamu atkritumu, atlikumu un 
blakusproduktu statusu attiecībā uz uzlabotas biodegvielas ražošanu.
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PASKAIDROJUMS

Direktīva par atjaunojamo enerģiju paredz mērķi nodrošināt atjaunojamās enerģijas 20 % 
īpatsvaru kopējā ES enerģijas patēriņā 2020. gadā un šā enerģijas veida 10 % īpatsvaru 
transporta nozarē. Vienlaikus Degvielas kvalitātes direktīva nosaka mērķi par 6 % samazināt 
autotransportā un visurgājējā tehnikā lietoto degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāti.

Attiecībā uz biodegvielas ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā abas direktīvas definē ilgtspējas 
kritērijus, kas paredz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju minimālos samazinājuma līmeņus 
un nosaka, ka attiecībā uz tām no rašanās brīža ir jāņem vērā netiešās izmaiņas zemes 
izmantojumā (CASI). Parlaments 2008. gadā nepārprotami atbalstīja CASI koeficienta 
izmantošanu aprēķinos par SEG emisiju samazinājumu saistībā ar biodegvielu. Pēc pārrunām 
ar Padomi šis jautājums galīgajā tekstā tika iekļauts kā Komisijas pilnvarojums izstrādāt 
metodoloģiju, kas ļautu ņemt vērā CASI koeficientu.

CASI nav novērojams tiešā veidā, tādēļ ir nepieciešams izmantot modeļus, lai izmērītu šā 
koeficienta lielumu. Dažādi modeļi sniedz atšķirīgus rezultātus atkarībā no pētījuma 
hipotēzes, taču visi šie pētījumi apliecina, ka CASI ir realitāte, un tā lielums ir atkarīgs no 
izmantotajām izejvielām, turklāt šīs atšķirības var anulēt lielu daļu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājuma, ko izraisa biodegviela un bioloģiskais šķidrais kurināmais. Jo īpaši visi 
pētījumi apliecina, ka CASI ir daudz svarīgāks izejvielām, ko izmanto bioloģiskās 
dīzeļdegvielas ražošanai, nekā tām, ko izmanto etanola ražošanai.

Dažādo pētījumu rezultāti pēc definīcijas nevar sniegt ideālu priekšstatu par realitāti, jo tā ir 
tikai modelēšana. Jāuzsver, ka IFPRI pētījums, uz kura balstītas Komisijas iesniegtās vērtības, 
ir tas, kurš norāda viszemākās CASI vērtības, salīdzinot ar citiem pētījumiem, jo īpaši tādēļ, 
ka tā hipotēzes par lauksaimnieciskās produktivitātes palielināšanos ir atzītas par pārāk 
optimistiskām. IFPRI izmantotais modelis MIRAGE liecina par vismazāko vidējo lielumu 
koeficientam par tiešajām un netiešajām izmaiņām zemes izmantojumā (38,4 gCO2 eq/MJ 
biodegvielai), bet vislielākais bija 107. Pētījums ADEME-INRA (Kritisks apskats par 
pētījumiem, kas novērtē zemes izmantojuma maiņas ietekmi uz biodegvielas iedarbību uz vidi) 
tika publicēts 2012. gadā un apkopoja 49 pētījumu rezultātus par šo tematu, kā arī izstrādāja 
metamodeli, norādot CASI koeficienta vidējo lielumu 72 gCO2 eq/MJ.

Turklāt lielais pieprasījums pēc biodegvielas Eiropā rada papildu spiedienu uz pārtikas preču 
cenām, un tas var samazināt pārtikas pieejamību noteiktām iedzīvotāju grupām.

Visbeidzot, jāņem vērā ieguldījumi, ko jau varētu būt veikuši pirmās paaudzes biodegvielas 
ražošanas uzņēmumi, lai nodrošinātu rentabilitāti, darbavietas un darbības turpināšanu.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Komisija atzīst, ka CASI ir realitāte, taču tā vietā, lai piedāvātu CASI koeficienta iekļaušanu 
aprēķinos par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanos, tā ierosina noteikt 5 % 
ierobežojumu biodegvielai, kas ražota no pārtikas kultūrām. Šāds ierobežojums ir vēlams, 
taču tam ir arī nopietns trūkums — tas nekādā veidā neatšķir biodegvielu, kas rada būtisku 
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CASI ietekmi, no biodegvielas ar labākiem rezultātiem. Attiecībā uz direktīvu par kurināmā 
kvalitāti Komisija piedāvā tikai „ziņot” par emisijām, kas saistītas ar CASI, neņemot tās vērā 
jautājumā par SEG emisiju 6 % samazinājuma mērķi.

Komisija piedāvā arī paātrināt pāreju uz uzlabotu biodegvielu, kuru iegūst no atkritumiem un 
atlikumiem un kurai izmaiņas zemes izmantojumā ir uzskatāmas par vienādām ar nulli. Šajā 
nolūkā tā piedāvā ieviest to izejvielu sarakstu, kuras var uzskaitīt divreiz vai četrreiz, lai 
radītu papildu stimulus nepieciešamajām investīcijām.

Visbeidzot, Komisija piedāvā ātrāk noteikt siltumnīcefekta gāzu emisiju minimālo 
samazinājuma līmeni, ko piemēro jaunās iekārtās ražotai biodegvielai, sākot jau no 
2014. gada 1. jūlija, nevis vairs no 2018. gada 1. janvāra.

REFERENTA PRIEKŠLIKUMS

Referents uzskata, ka CASI ignorēšana nav savienojama ar Eiropas Savienības mērķiem cīņā 
pret klimata pārmaiņām. SEG emisiju samazināšanas politika nedrīkst balstīties uz nepilnīgu 
uzskaiti un veicināt atbalstu tādai praksei, kas realitātē palielina SEG emisijas. Principiāli 
svarīgi ir veikt pareizu SEG emisiju uzskaiti. Tādēļ ir jāiekļauj ar CASI saistītās emisijas 
ilgtspējas kritērijos un jāparedz pienākums ņemt vērā siltumnīcefekta gāzu emisijas saistībā ar 
oglekļa koncentrācijas izmaiņām, ko rada netiešās izmaiņas zemes izmantojumā.

CASI ietekmes aprēķināšanas zinātniskais pamatojums būtībā ir pietiekami stiprs, lai to 
iekļautu tiesību aktos. Parasto nenoteiktību, ko rada modelēšana, nedrīkst izmantot kā 
aizbildinājumu šīs problēmas ignorēšanai un bezdarbībai.

Turklāt CASI koeficienta iekļaušanas priekšrocība būs tā, ka pret visām biodegvielām vairs 
nebūs vienāda attieksme, gluži otrādi — tiks atbalstīta tādu biodegvielu ražošana, kuru CASI 
koeficients ir neliels.

Komisija piedāvā noteikt, ka biodegvielu, kas iegūta jaunās, iepriekš neapstrādātās zemēs 
(piemēram, nomaļās vai noplicinātās platībās), nevar piesaistīt emisijām, izmantojot CASI 
koeficientu.

Turklāt nākotnē CASI koeficients būtu jāpiesaista arī nepārtikas enerģētiskajām kultūrām, jo 
tās rada tiešas vai netiešas izmaiņas zemes izmantojumā.

Lai saglabātu jau veiktās investīcijas pirmās paaudzes biodegvielas ražošanā un saistītās 
darbavietas, no CASI koeficienta piemērošanas tomēr būtu jāatbrīvo ražošanas apjomi, kas 
līdzinās 2012. gada ražošanas līmenim — tas ir ekvivalents aptuveni 5 % no mērķa līmeņa, 
proti, aptuveni 80 % biodīzeļdegvielai. Referents arī ierosina noteikt šai nozarei termiņa 
pagarinājumu līdz 2020. gadam (nevis līdz 2017. gadam, kā bija paredzēts sākumā), 
pamatojoties uz 2008. gada ražošanas līmeni.

Ātrākai pārejai uz uzlabotu biodegvielu ir vienprātīgs atbalsts, un tas arī ir viens no šā 
priekšlikuma mērķiem. Lai nodrošinātu ilgtermiņa investīcijas, šāda pāreja nav iedomājama 
bez skaidra apliecinājuma nozarei, ka Eiropas Savienība orientējas uz uzlabotu biodegvielu. 
Tādēļ Komisijas piedāvājumu par daudzkārtēju uzskaiti atbalsta daudzas ieinteresētās 
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personas.

Tomēr jācenšas arī neatkārtot kļūdas, kas pieļautas attiecībā uz pirmo paaudzi. Patiesi, 
piemēram, nav daudz ticamu datu par izejvielu pieejamību otrās paaudzes biodegvielas 
ražošanai, to ilgtspēju un alternatīvo izmantojumu. Tādēļ ir nepieciešams arī izvairīties no 
pretrunām starp biodegvielas izvēli un Eiropas politiku atkritumu jomā. Minētā iemesla dēļ 
referents ierosina pievienot jaunu X pielikumu. Kopumā būtu jāizstrādā aizsardzības 
pasākumi un ilgtspējas kritēriji uzlabotajām biodegvielām, lai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi 
uz ekonomiku un vidi.

Īpaša uzmanība jāpievērš meža biomasas izmantošanai. Jaunākie zinātnes dati liek apšaubīt 
SEG emisiju samazinājumu, kas panākts, sākot izmantot koksni enerģētikā (ES Kopīgā 
pētniecības centra tehniskais ziņojums „Oglekļa uzskaite meža bioenerģētikā”, 2013). Tā kā 
biomasai nav stabilu ilgtspējas kritēriju, nevar būt ne runas par enerģētikas nolūkiem 
paredzēto meža stādījumu platību konversijas veicināšanu. Koksnes izmantošana biodegvielas 
ražošanai ir pamatota tikai platībās, kurās meža pieaugums ir pietiekams, lai apmierinātu 
esošo izmantojumu un papildu pieprasījumu, neapdraudot mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Lai veicinātu no atjaunojamiem avotiem iegūtas elektrības izmantošanu transporta nozarē, 
referents ierosina noteikt elektrībai starpposma mērķi 1,5 % apmērā. Šis mērķis ir 
sasniedzams, jo dalībvalstu prognozes jau paredz 1,4 % līmeni 2020. gadam.

Referents piedāvā arī izskaidrot nebioloģiskas cilmes atjaunojamā kurināmā statusu, kuram 
Komisija piedāvā četrkārtīgu uzskaiti. Patiesi, tehnoloģijām „no strāvas uz gāzi” vai „no 
strāvas uz šķidro kurināmo” nākotnē būs būtiska nozīme transporta nozares dekarbonizācijā.

Mērķis par 12 % energoefektivitāti transporta nozarē ir jāizvirza, lai veidotu sinerģiju ar CO2
emisiju samazināšanas pasākumiem attiecībā uz transportlīdzekļiem un mudinātu dalībvalstis 
pārskatīt transporta politiku.

Visbeidzot, lai atvieglotu kurināmā piegādātājiem SEG emisiju samazināšanu par 6 %, kā 
paredzēts Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, referents 
piedāvā pagarināt šā mērķa termiņu līdz 2025. gadam (2020. gada vietā).

Referents uzskata, ka piedāvātie grozījumi Komisijas priekšlikumā ļautu 2020. gadā sasniegt 
atjaunojamās enerģijas 10 % mērķi transporta nozarē, neapdraudot ne Eiropas politikas 
integritāti cīņā pret klimata pārmaiņām, ne arī SEG samazināšanas mērķus.
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ANNEXE

LEGISLATIVE FOOTPRINT

The Rapporteur and/or her collaborators met with representatives from the following 
stakeholders during the preparation of this draft report:

Ethanol Europe, Neste Oil, Copa-Cogeca, Représentation Permanente de la France, 
Confederation of European Paper Indutries (CEPI), Transport & Environment (T&E) -
European Environmental Bureau (EEB) - Birdlife, Oxfam - Peuples Solidaires - Réseau 
Action Climat (RAC), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) - Association 
générale des producteurs de blé (AGPB) - Confédération Générale des Planteurs de 
Betteraves (CGB), Sofiproteol, European Biodiesel Board (EBB), Représentation Permanente 
de la Grande-Bretagne, Greenpeace, TOTAL, Ambassade du Canada, Ambassade du Brésil, 
Représentation Permanente de la Suède, ePure, IFPRI, Comité Economique et Social 
Européen, Action Aid, Exxon Mobil, Représentation Permanente de l'Irlande, UPM, Client 
Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA, DONG Danish Energy Association, European 
Panel Federation (EPF) - European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), 
Pangea African Bioenergy Association, Scania, WWF, Food Drink Europe, Südzucker, 
Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association (AEBIOM), st1 1st 
Biofuel, Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique (CEFIC), Pannonia 
Ethanol, Arizona Chemical, Représentation Permanente du Danemark, Hart Energy, Carbon 
Recycling International, Solvay, Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the 
French Pulp, Paper and Broad (COPACEL), GECAM


