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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments ir atzinis, ka ir svarīgi veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu, 
cīnoties pret klimata pārmaiņām un mazinot ES atkarību no ārējiem energoresursiem Tieši ar 
šādu nolūku ir izstrādāta Atjaunojamo energoresursu direktīva (Direktīva 2009/28/EK) un 
Degvielas kvalitātes direktīva (Direktīva 98/70/EK), nosakot mērķus attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu, kas radījuši papildu pieprasījumu pēc biodegvielām. 
Tomēr abu šo direktīvu galveno mērķi nelabvēlīgi var ietekmēt netiešu zemes izmantojuma 
izmaiņu (indirect land use change — ILUC) faktori, jo tie var dzēst siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu, ko nodrošina dažu biodegvielu izmantošana salīdzinājumā ar fosilo 
kurināmo, kuru tās aizstāj.
Šajā atzinumā, no vienas puses, ir atzīts, ka ir svarīgi piemērot ILUC koeficientus, lai 
patiešām samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, un, šādi rīkojoties, veicināt modernu, ar 
ILUC faktoru ietekmi nesaistītu biodegvielu patēriņu; no otras puses, atzinums ir sagatavots, 
lai aizsargātu ieguldījumu tradicionālajās biodegvielās, ko Savienības rūpniecības nozare ir 
nodrošinājusi, pateicoties ES piedāvātajiem stimuliem.
Atzinumā nav analizēti ILUC aprēķināšanas tehniskie aspekti, lai gan aprēķināšanas metode ir 
izrādījusies pretrunīga. Tajā galvenokārt aplūkoti ar tirdzniecību saistītie Komisijas 
priekšlikuma aspekti. Šai ziņā atzinumā ir izvērtēti obligātie mērķi, ko attiecībā uz 
tradicionālajām un modernajām biodegvielām Komisija ierosinājusi sasniegt līdz 2020. gada 
31. decembrim. 
Īstenojot mērķi — panākt, lai no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvars 
2020. gadā katrā dalībvalstī būtu 10 % no kopējā transporta nozares energopatēriņa —, 
tradicionālo biodegvielu daļu šajā īpatsvarā ir ierosināts palielināt no 5 % līdz 7,5 %, atlikušos 
2,5 % atvēlot modernajām biodegvielām. Šie skaitļi ir aprēķināti, ņemot vērā, no vienas 
puses, ražošanas jaudu, ko tradicionālo biodegvielu ziņā Savienībā ir plānots sasniegt līdz 
2020. gadam, un līdz ar to arī nepieciešamību aizsargāt nozarē ieguldīto, jo īpaši ņemot vērā 
augsto bezdarba līmeni un pašlaik joprojām aktuālo ekonomikas krīzi, un, no otras puses, 
ņemot vērā to, ka modernās biodegvielas Savienības rūpniecības nozare pašlaik spēj saražot 
vien ļoti ierobežotā apjomā un tādēļ nav reāli iespējams sasniegt Komisijas ierosināto mērķi, 
t. i., 5 %. 
Priekšlikumā ir noteikts, cik liela daļa no kopējā tradicionālo biodegvielu patēriņa ir 
jānodrošina etanolam, tā atzīstot, ka tas vidi ietekmē mazāk kā biodīzeļdegvielas. Prasībai 
nodrošināt tradicionālo biodegvielu 5 % īpatsvaru vajadzētu būt spēkā no 2021. gada 
1. janvāra, un tas ļauj Savienības rūpniecības nozarei līdz tam laikam attiecīgi pielāgot savus 
ražošanas procesus. Lai veicinātu ieguldījumu modernajās biodegvielās, atzinumā ir 
uzsvērts — sākot no 2021. gada 1. janvāra, vairs nevajadzētu piedāvāt stimulus attiecībā uz 
biodegvielām, kas, pamatojoties arī uz netiešu zemes izmantojuma izmaiņu aplēsēm, 
nenodrošina vērā ņemamu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu un kas tiek ražotas no 
pārtikā un lopbarībā izmantojamiem kultūraugiem.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

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, 
nosakot, ka no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 10 % 
īpatsvars, kas attiecībā uz transporta 
nozares patēriņu noteikts 
Direktīvā 2009/28/EK, ir jāpanāk, 
nodrošinot, ka moderno biodegvielu daļa 
attiecīgajā īpatsvarā nav mazāka par 
2,5 %. Biodegvielas ar zemu aprēķināto 
netiešo zemes izmantojumu izmaiņu 
ietekmi un lieliem kopējiem 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumiem būtu 
jāatbalsta atjaunojamās enerģijas politikas 
sistēmā pēc 2020. gada. Ar šādu 
pamatojumu, sākot no 2021. gada 
1. janvāra, moderno biodegvielu daļa būtu 
jāpalielina no 2,5 % līdz 5 %. Tomēr, lai 
novērstu traucējumus tirgus darbībā un 
nepieļautu ar moderno biodegvielu 
ražošanu saistītu krāpšanu, arī 
modernajām tāpat kā tradicionālajām 
biodegvielām ir jāatbilst attiecīgiem 
ilgtspējības kritērijiem.

Or. en
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Pamatojums

Īstenojot vispārējo mērķi — panākt, lai no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars būtu 10 % no kopējā transporta nozares energopatēriņa —, ar Savienības 
rūpniecības nozares ražošanas jaudu var reāli nodrošināt to, ka moderno biodegvielu daļa 
attiecīgajā īpatsvarā ir 2,5 %. Modernās biodegvielas Savienības rūpniecības uzņēmumi 
faktiski laidīs tirgū tikai no 2019. gada.

Turklāt ir jāaizsargā Savienības rūpniecības nozares ieguldījumi tradicionālajās 
biodegvielās. Savienības rūpniecības nozare pašlaik spēj saražot vairāk par noteiktajiem 5 %, 
un būtu jāņem vērā arī importa apjoms. Lai garantētu modernajām un tradicionālajām 
biodegvielām līdzvērtīgus konkurences apstākļus un līdz minimumam samazinātu traucējumus 
tirgus darbībā un ar moderno biodegvielu ražošanu saistītas krāpšanas iespējas, arī 
modernajām tāpat kā tradicionālajām biodegvielām ir jāatbilst visiem attiecīgajiem 
ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Komisijai būtu jāveic attiecīgi 
pasākumi, kas nodrošinātu, ka, ievērojot 
Savienības tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu noteikumus, godīgi konkurē 
tie trešo valstu uzņēmēji, kas uz Savienību 
eksportē biodegvielas.

Or. en

Pamatojums

Trešās valstis biodegvielu tirgū rīkojas negodīgi (piem., 2013. gada 18. februārī ES noteica 
antidempinga maksājumus bioetanola importam no ASV, un 2012. gada 29. augustā Komisija 
sāka antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz biodīzeļdegvielas importu no Argentīnas un 
Indonēzijas). Tādēļ ir svarīgi īpašu uzmanību pievērst tam, ka ir jānodrošina godīga 
konkurence biodegvielu tirgū.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Tā kā etanols lielā mērā palīdz 
sasniegt mērķi — samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas tieši 
autotransporta nozarē, būtu jānosaka, ka 
etanola daļa nav mazāka par 3 % no 
kopējā tradicionālo biodegvielu patēriņa 
transporta nozarē.

Or. en

Pamatojums

Jaunākie zinātniskie dati liecina, ka etanols ļoti lielā mērā veicina autotransporta 
dekarbonizāciju. Lai nepieļautu, ka tradicionālo biodegvielu īpatsvaru pilnībā nodrošina 
galvenokārt biodīzeļdegviela, ir jānosaka atsevišķa kvota tieši etanolam.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Direktīvas 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktā noteiktais 7,5 %
ierobežojums ļauj dalībvalstīm sasniegt 
kopējo 10 % mērķi, nodrošinot, ka tirgus 
bez ierobežojumiem ir pieejams
biodegvielām, kas ražotas iekārtās, kuru 
ekspluatācija uzsākta līdz 2013. gada 
beigām. Tāpēc šī grozošā direktīva 
neietekmē minēto iekārtu operatoru 
tiesisko paļāvību.

Or. en
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Pamatojums

Tradicionālajām biodegvielām noteiktais 7,5 % ierobežojums nodrošina, ka tirgus bez 
ierobežojumiem ir pieejams biodegvielām, kas ražotas iekārtās, kuru ekspluatācija uzsākta 
līdz 2013. gada beigām. Pārejas periods līdz 2020. gada 31. decembrim ar 7,5 %, nevis 5 % 
ierobežojumu ir pieņemamāks visiem operatoriem.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izšķiroša nozīme ir tam, lai, aprēķinot ILUC vērtības, būtu izmantots ticamākais zinātniskais 
modelis.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE508.023v01-00 8/11 PA\931417LV.doc

LV

(-i). 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 
4. Katra dalībvalsts nodrošina, ka no 
atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas īpatsvars visā 
transportā 2020. gadā ir vismaz 10 % no 
enerģijas galapatēriņa transportā 
attiecīgajā dalībvalstī un ka etanola daļa 
nav mazāka par 3 % no kopējā 
tradicionālo biodegvielu patēriņa, jo 
etanols lielā mērā palīdz sasniegt 
mērķi — samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas tieši autotransporta nozarē.

Or. en

Pamatojums

Jaunākie zinātniskie dati liecina, ka etanols ļoti lielā mērā veicina autotransporta 
dekarbonizāciju. Lai nepieļautu, ka tradicionālo biodegvielu īpatsvaru pilnībā nodrošina 
galvenokārt biodīzeļdegviela, ir jānosaka atsevišķa kvota tieši etanolam.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aprēķinot biodegvielas skaitītājā, no 
tādām biodegvielām iegūtas enerģijas daļa, 
kas ražotas no IX pielikuma A un B daļā 
uzskaitītajām izejvielām, nav mazāka par 
2,5 % no kopējā transporta nozares 
energopatēriņa 2020. gadā. Tomēr, sākot 
no 2021. gada 1. janvāra, no tādām 
biodegvielām iegūtas enerģijas daļa, kas 
ražota no IX pielikuma A un B daļā 
uzskaitītajām izejvielām, nav mazāka par 
5 % no kopējā transporta nozares 
energopatēriņa 2020. gadā.

Or. en
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Pamatojums

Īstenojot vispārējo mērķi — panākt, lai no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas 
īpatsvars būtu 10 % no kopējā transporta nozares energopatēriņa —, ar Savienības 
rūpniecības nozares ražošanas jaudu var reāli nodrošināt to, ka moderno biodegvielu daļa 
attiecīgajā īpatsvarā ir 2,5 %. Modernās biodegvielas Savienības rūpniecības uzņēmumi 
faktiski laidīs tirgū tikai no 2019. gada.

Turklāt ir jāaizsargā Savienības rūpniecības nozares ieguldījumi tradicionālajās 
biodegvielās. Savienības rūpniecības nozare pašlaik spēj saražot vairāk par noteiktajiem 5 %, 
un būtu jāņem vērā arī importa apjoms.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta otro daļu svītro;

Or. en

Pamatojums

Modernajām biodegvielām ir noteikti tādi paši stimuli kā tradicionālajām biodegvielām, 
tāpēc, lai garantētu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, arī modernajām biodegvielām 
attiecīgā gadījumā ir jāpiemēro tieši tādas pašas prasības. Lai sistēma būtu reāli 
piemērojama, stingri kontroles mehānismi ir jāpiemēro visām biodegvielām.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā, pamatojoties uz 
jaunākajiem pierādījumiem, kas iegūti, 
izmantojot ticamāko zinātnisko modeli, 
novērtē, cik efektīvi ir pasākumi, ko šī 
direktīva paredz to netiešu zemes 
izmantojuma izmaiņu emisiju 
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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 kuriem veicina 
biodegvielas no izejvielām, kas neizmanto 
zemi, un no nepārtikas kultūraugiem 
saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 
4. punkta d) apakšpunktu.

samazināšanai, kas ir saistītas ar 
biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā 
ražošanu. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties 
uz jaunākajiem pierādījumiem, kas iegūti, 
izmantojot ticamāko zinātnisko modeli, 
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 kuriem veicina 
biodegvielu ražošanu no izejvielām, kas 
neizmanto zemi, un no nepārtikas 
kultūraugiem saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu. Ja šāds likumdošanas 
priekšlikums tiek pieņemts, tas stājas 
spēkā tikai no 2021. gada 1. janvāra.
Sākot no 2021. gada 1. janvāra, vairs 
netiek piedāvāti stimuli attiecībā uz 
biodegvielām, kas, pamatojoties arī uz 
netiešu zemes izmantojuma izmaiņu 
aplēsēm, nenodrošina vērā ņemamu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu un kas tiek ražotas no 
pārtikā un lopbarībā izmantojamiem 
kultūraugiem.

Or. en

Pamatojums

Izšķiroša nozīme ir tam, lai, aprēķinot ILUC vērtības, būtu izmantots ticamākais zinātniskais 
modelis, jo ILUC faktori ir jāiekļauj ilgtspējības kritērijos. Sākot no 2021. gada 1. janvāra, 
kad būs beidzies rūpniecības nozarei atvēlētais pārejas periods, tradicionālo biodegvielu 
ražošanu vairs nevajadzētu stimulēt uz moderno biodegvielu rēķina. Šis grozījums ir 
ierosināts, lai nepieļautu, ka tiek izkropļotas cenas pasaules pārtikas tirgū, un lai veicinātu 
ilgtspējīgāku biodegvielu patēriņu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts
Direktīva 2009/28/EK
IX pielikums – A daļa – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Salmi. svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā moderno biodegvielu ražošana no salmiem noteikti ietekmēs šīs lauksaimniecībā plaši 
izmantotās izejvielas cenu, reizināšana ar divi ir pieņemamāka. Sk. arī IX pielikuma B daļas 
grozījumu.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Salmi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā moderno biodegvielu ražošana no salmiem noteikti ietekmēs šīs lauksaimniecībā plaši 
izmantotās izejvielas cenu, reizināšana ar divi ir pieņemamāka. Sk. arī IX pielikuma A daļas 
grozījumu.


